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Algemene ledenvergadering  
28-09-2017 
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 
  Bestuur 2017-2018: Lieke Streppel, Demi Hendriks, Willemijn Derksen, 3 
  Veerle van den Berg, Mei Ying Kho, Ivet van Wezel 4 
  Raad van Advies: M. Ankersmit 5 
  Commissiehoofden: E. Bollaart, M. Willems, B. Braun, K. Bongers,  6 
  M. Ankersmit, L. Peeters, Y. Bremer 7 
  Leden: M. Peters, R. van Vugt, E. Gutteling, I. Wouters, H. Peters,  8 
  K. Schilders, L. van Osta, S. van der Meijs, N. van den Brand,  9 
  E. Hogewerf, S. Brauers, F. van Elderen, E. Kelders, L. van Gorp,  10 
  V. van de Pol, R. van Asperen, R. Eikholt, G. Dodemont, T. Mes,  11 
  L. Vanhommerig, L. Baack, I. Meijboom, J. Scholten, M. Schäperclaus, 12 
  L. van den Hout, A. Barbiers 13 
 14 
  Totaal: 44 15 
 16 
Afwezigheid  17 
bij kennis- 18 
geving:  M. Verkooijen (machtigt M. Ankersmit), O. Nelissen (machtigt  19 
  E. Hogewerf) 20 
 21 

1. Opening 22 

Gaby opent om 18.34 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  23 

 24 

2. Vaststellen agenda  25 

De agenda is vastgesteld.  26 
 27 

3. Goedkeuren notulen 28 

De notulen van 11 september 2017 zijn goedgekeurd met inachtneming van de 29 
wijzigingen van de stijl- en spelfouten en de volgende inhoudelijke wijzingen:  30 
 31 
Pagina 10 32 
Regel 11: L. Peeters zegt dat een discussie ontstond naar aanleiding van een vraag 33 
van R. Willems over het ondertekenen van het commissiehoofdenprotocol. Zij heeft 34 
toen zelf gezegd dat ze zich verplicht voelde naar alv’s te gaan, echter staat 35 
genotuleerd dat M. Willems dit gezegd heeft. Zij sloot zich hier enkel bij aan.  36 

- Gaby zegt dat dit aangepast zal worden.  37 
 38 
Pagina 11 39 
Regel 5: E. Gutteling zegt dat zij niet gezegd heeft dat het haar eigen verwachtingen 40 
waren, maar dat het de verwachtingen waren van het bestuur over de actieve leden.  41 
 42 
 43 
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Pagina 20 1 
Regel 42: R. van Asperen zegt dat zij gedurende de alv opmerkingen gemaakt heeft 2 
namens andere personen en vraagt of dat genoteerd moet worden. Haar opmerking 3 
hier was namelijk namens P. de Vries. Het kan dus lijken alsof zij iets vindt, terwijl dit 4 
niet zo is, enkel omdat zij voor iemand anders praat.  5 

- Demi zegt dat zij overal de naam van R. van Asperen genotuleerd heeft en 6 
daarbij de naam namens wie de opmerking of vraag gesteld werd, maar 7 
uiteindelijk gekozen heeft dit niet in de notulen te zetten, omdat het vreemd 8 
zou zijn als namen van personen genotuleerd zouden worden die niet 9 
aanwezig waren op de alv. Ze vraagt of dit aangepast moet worden.  10 

- G. Dodemont zegt dat het niet is wat R. van Asperen zelf zei, want zij 11 
verkondigde de mening van anderen. Desondanks ligt haar voorkeur bij de 12 
aanwezige op de alv.  13 

- Gaby vraagt of het goed is als het in deze notulen zo blijft, maar voortaan wel 14 
genotuleerd wordt namens wie iets gevraagd wordt.  15 

o R. van Asperen zegt dat geen werk op de hals gehaald hoeft te 16 
worden.  17 

 18 
Pagina 21 19 
V. van de Pol zegt dat haar naam onjuist geschreven is.  20 

- Gaby zegt dat het hele stuk nagelopen zal worden zodat het overal juist staat.  21 
 22 
Gaby zegt dat stijl- en spellingfouten tot een week na de alv per e-mail gestuurd  23 
kunnen worden. 24 
 25 

4. Mededelingen bestuur 26 

Gaby zegt dat enkel de mededelingen benoemd worden die niet in het jaarverslag 27 
staan. 28 
 29 
a. Secretaris 30 

- Op woensdag 13 september is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan 31 
met Best4u als webhost en -master. Op dit moment zijn de gegevens 32 
uitgewisseld tussen C. Mooij en Best4u en is Best4u bezig met de overname 33 
van de website. 34 

 35 
b. Penningmeester 36 
Geen mededelingen.  37 
 38 
c. Commissaris PR 39 

- Op dinsdag 19 september heeft de laatste Posteleinborrel plaatsgevonden 40 
van bestuursjaar 2016-2017 in Café de Fuik. Bij binnenkomst zijn de eerste 41 
honderd leden verwelkomd met een glaasje bubbels. Tevens waren deze 42 
borrel weer acties per uur te verkrijgen, namelijk van 21.00 tot 22.00 uur een 43 
fles wijn voor € 10,00, van 22.00 tot 23.00 uur een meter bier voor € 10,00 en 44 
van 23.00 tot 00.00 uur een bucket naar keuze voor € 5,00. Het was een 45 
geslaagde laatste borrel en veel nieuwe gezichten waren aanwezig. Circa 160 46 
leden zijn langs geweest deze avond en hiermee is het record van 47 
voorgaande jaren verbroken.  48 

- Op woensdag 20 september heeft de laatste maandelijkse activiteit 49 
plaatsgevonden van bestuursjaar 2016-2017 op de Posteleinkamer. Leden 50 
konden langskomen om een pannenkoek te eten, versierd met stroop, 51 
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poedersuiker, slagroom of hagelslag. Tijdens de activiteit zijn circa 160 leden 1 
langsgekomen om te genieten van een pannenkoek.  2 

- In week 39 is de vierde editie van de PosteleinPost uitgedeeld met het thema 3 
'Vernieuwingen'.   4 

 5 
d. Commissaris activiteiten 6 

- Op de gepresenteerde begroting uit het beleidsplan van het 23e bestuur is  7 
€ 400,00 begroot als bijdrage voor het gala. Echter werd onvrede getoond 8 
door andere verenigingen over de verhouding van de bijdrage per kaartje per 9 
vereniging. Hierdoor is opnieuw in gesprek gegaan over de bijdrage per 10 
vereniging. Nu wordt gekeken naar een verdeling waarbij elke vereniging per 11 
verkochte kaart evenveel bijdraagt. Doordat Postelein veel kaarten afneemt, 12 
betekent dit naar alle waarschijnlijkheid dat Postelein meer zal moeten 13 
bijdragen. Postelein heeft aangegeven niet verder te willen gaan dan een 14 
maximale bijdrage van € 550,00, om te zorgen dat het samenwerkingsverband 15 
kan voortbestaan. 16 

- Na de vorige alv heeft het gesprek met de bedrijfsleiding van de El Sombrero 17 
plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek waren M. IJben, bedrijfsleider van de El 18 
Sombrero, S. Coolen, leidinggevende van de Molenstraat en de drie 19 
bestuursverantwoordelijken van Babylon, Mycelium en Postelein aanwezig. 20 
De terugloop op de BaMyPo-feesten werd ook door de leidinggevenden van 21 
de Molenstraat erkent en zij waren bereid mee te denken over mogelijkheden 22 
om de aanloop aankomend jaar te vergroten. Afgesproken is dat bier tijdens 23 
alle feesten tot 00.30 uur aangeboden zal worden voor € 1,00 en dat elk feest 24 
een shotje in de aanbieding is voor € 2,00. Gedurende het jaar zal gekeken 25 
worden of nog meer mogelijkheden zijn het bezoekersaantal te vergroten. 26 

 27 
e. Voorzitter 28 

- Op dinsdag 19 september 2017 heeft de excursie naar het Van 't 29 
Lindenhoutmuseum plaatsgevonden. Informatie werd gegeven over 30 
Kinderdorp Neerbosch en de historische ontwikkelingen met betrekking tot 31 
pedagogiek. Vervolgens werd een educatief programma van het museum 32 
bekeken en getest, waarna feedback gegeven kon worden. Het was een erg 33 
interactieve excursie. Op de excursie waren achttien leden en geen niet-leden 34 
aanwezig.  35 

- Op dinsdag 26 september heeft een workshop van de Kindertelefoon 36 
plaatsgevonden. In twee rondes is informatie gegeven over de Kindertelefoon, 37 
waarna is geoefend met chatten. Het praatje was erg informatief en gaf 38 
inzichten in de geschiedenis en werkwijze van de Kindertelefoon. Het chatten 39 
was interactief en soms ook lachwekkend. Het was een interessante 40 
workshop en de samenwerking met Kindertelefoon verliep soepel. De activiteit 41 
was gratis voor leden en € 1,00 voor niet leden. Op de activiteit waren 31 42 
leden en geen niet-leden aanwezig. 43 

- Op woensdag 27 september heeft de Postelein voor Kinderen-activiteit 44 
plaatsgevonden in samenwerking met School’s Cool, een stichting die 45 
kinderen die naar de middelbare school gaan koppelen aan mentoren. Op de 46 
activiteit zijn drie workshops georganiseerd voor de koppels en is gezamenlijk 47 
gegeten. Het was een geslaagde activiteit, waar veel is gelachen door zowel 48 
leden van Postelein als deelnemers. Op de activiteit waren in totaal tien 49 
Posteleinleden aanwezig. 50 
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- Om alle actieve leden nogmaals in het zonnetje te zetten en ze te bedanken 1 
voor hun inzet van afgelopen jaar ontvingen zij een cadeautje. Het betrof twee 2 
dobbelstenen met daarop het Posteleinlogo. Reacties hierop zijn erg positief. 3 
Komende week kan het cadeau nog opgehaald worden.  4 

o M. Willems zegt dat zij van actieve leden gehoord heeft dat zij geen 5 
mailtje ontvangen hebben over de dobbelstenen.  6 

o Gaby zegt dat het mailtje tussen de spam beland kan zijn en vraagt of 7 
iedereen de informatie kan delen.  8 

o G. Dodemont zegt dat Gmail met een probleem kampt, omdat allerlei 9 
mails als spam gemarkeerd worden, terwijl dit niet zo is. Dito! heeft 10 
hetzelfde probleem.  11 

 12 

5. Terugkoppeling alv 11 september 2017 13 

Gaby geeft het woord aan Lieke voor de terugkoppeling over de alv van maandag 11 14 
september 2017.  15 
 16 
Lieke zegt dat tijdens de vorige alv gestemd is over het beleidsplan, maar toen niet 17 
gestemd is voor de statutenwijziging. Het 23e bestuur heeft besloten dit jaar 18 
denktanks te houden met leden en oud bestuursleden over de statuten en naar 19 
aanleiding van de input een advies te schrijven, zodat het volgende bestuur een 20 
statutenwijziging kan doen.  21 
 22 

6. Update N.K.S.W. Kompanio 23 

Gaby zegt dat na de vorige alv van Postelein een alv van N.K.S.W. Kompanio 24 
plaatsgevonden heeft, waarin het jaarverslag en het beleidsplan gepresenteerd zijn. 25 
Opvallend was dat nog € 20,00 miste van CognAC, dat te weinig betaald was voor 26 
de opbrengst van de kaartverkoop van het S-feest. Dit is inmiddels geregeld. Verder 27 
heeft de bestuurswissel plaatsgevonden en heeft N.K.S.W. Kompanio nu officieel 28 
een zelfstandig bestuur.  29 

- L. Peeters vraagt of Postelein nog steeds updates blijft geven over N.K.S.W. 30 
Kompanio tijdens alv’s, omdat N.K.S.W. Kompanio nu beschikt over een 31 
zelfstandig bestuur. Ze snapt het nut van de updates niet.  32 

o Gaby zegt dat deze keuze ligt bij het 23e bestuur. Over een 33 
samenwerkingsverband zoals het LOOP wordt schriftelijk verslag 34 
gedaan, dit kan bij N.K.S.W. Kompanio ook gebeuren, maar dit kan 35 
afhankelijk zijn van de updates.  36 

o Lieke zegt dat eerder geuit is dat mensen het fijn vinden om updates te 37 
horen.  38 

o L. Peeters zegt dat nu gestemd moet worden over een lening, dus dat 39 
gaat over Postelein. Dat CognAC te weinig geld betaald heeft, gaat 40 
echter over N.K.S.W. Kompanio zelf. Nu N.K.S.W. Kompanio 41 
zelfstandig is, hoeft Postelein geen bijdrage meer te leveren, omdat 42 
Postelein geen deel meer van het bestuur is van N.K.S.W. Kompanio.  43 

o G. Dodemont zegt dat de alv van Postelein de manier is hoe Postelein 44 
invloed kan uitoefenen op N.K.S.W. Kompanio. Het bestuur van 45 
Postelein fungeert als koppeling tussen de leden van Postelein en de 46 
bestuursleden van N.K.S.W. Kompanio.  47 

 48 
Gaby zegt dat afgelopen week vergaderd is over de verdeelsleutel voor de lening 49 
van SPiN. Dit betreft de lening voor de bekostiging van het S-feest, omdat N.K.S.W. 50 
Kompanio over niet genoeg eigen vermogen beschikt dit feest zelf te bekostigen. 51 
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SPiN moet echter wel de garantie hebben dat zij het geld terug ontvangen, 1 
bijvoorbeeld wanneer verlies gedraaid wordt. Omdat Postelein garant moet staan 2 
voor een deel van de lening, zal gestemd moeten worden. Tijdens de vergadering is 3 
echter niet tot overeenstemming gekomen, waardoor geen verdeelsleutel 4 
gepresenteerd kan worden waarover gestemd kan worden. Hiermee vervalt de 5 
stemming.  6 
 7 

7. Stemmen verdeelsleutel lening SPiN 8 

De stemming is vervallen, omdat niet tot een verdeelsleutel gekomen is.  9 
 10 

8. Presenteren Jaarverslag 2016-2017 11 

Gaby zegt dat spel- en stijlfouten tot een week na de alv gemaild kunnen worden. Ze 12 
geeft aan dat vooraf een rectificatie gegeven moet worden. Op pagina 34 staat in 13 
regel 36 dat een aftermovie van de introductie zal verschijnen in september, maar 14 
deze zal verschijnen in oktober.  15 

 16 

Pagina 8 17 

Regel 37: L. Peeters vraagt waarom de kost- en deelnemersprijs genoemd wordt.  18 

- Gaby zegt dat de prijzen ter verduidelijking van het punt toegevoegd zijn. De 19 
kostprijs was namelijk anders dan de deelnemersprijs die leden moesten 20 
betalen. Dit was een groot verschil tussen de leden- en niet-ledenprijs. In het 21 
speerpunt was een laagdrempelige deelname aan activiteiten opgenomen, 22 
waaraan een zo laag mogelijke deelnemersprijs aan bijdraagt.  23 

 24 

Pagina 10 25 

Regel 14: Lieke vraagt waarom het stellen van doelen bij de onderwerpen besproken 26 
in de alv niet meer toegepast is.  27 

- Gaby zegt dat dit niet meer nodig bleek bij de punten die besproken werden. 28 
Bij het bespreken van een verslag is het doel om vragen te beantwoorden op 29 
alle vragen die leden hebben en dat doel sprak voor zichzelf. Bij andere 30 
punten is input van de ALV gewenst, dan kon het handig zijn het doel toe te 31 
voegen aan het onderwerp. Het was vooral voor belang voor het bestuur, dus 32 
is gekozen dit niet visueel te maken.  33 

 34 

Regel 11: L. Peeters zegt dat ze dacht dat bedoeld werd dat Anne-France zichtbaar 35 
mee zou typen, maar het ging over het visualiseren van een discussie op de beamer.  36 

 37 

R. van Asperen geeft haar complimenten over de aanpak van de alv’s dit jaar, omdat 38 
ze veel verbeterd zijn.  39 

- Gaby bedankt haar en zegt dat het ook komt door de ALV zelf.  40 

 41 

Pagina 12 42 

Regel 17: L. Peeters vraagt waarom consequent door het hele verslag heen de 43 
studies niet toegevoegd zijn bij de studieverenigingen.  44 

- Gaby zegt dat het onoverzichtelijk is dit toe te voegen in dit stuk van het 45 
verslag, maar het misschien wel goed is om later in het verslag toe te voegen. 46 
Leonardo da Vinci is de studievereniging voor Science en Start Up Mix is een 47 
vereniging voor startende ondernemers.  48 

 49 

 50 
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Pagina 53 1 

Regel 11: L. Peeters zegt dat de schrijvers bij het kinderboekenevenement geen 2 
boek kregen, maar een boekenbon. Tevens ontvingen zij een roos.  3 

- Gaby zegt dat dit aangepast zal worden. De roos was geen sponsoring, die 4 
waren namelijk over.  5 

 6 

G. Dodemont vraagt of inmiddels al iets bedacht is om te kijken of de deals op de 7 
PosteleinPas gebruikt worden en vraagt of veel gebruik gemaakt wordt van de deals.  8 

- Anouk zegt dat van een aantal deals bekend is dat daar gebruik van gemaakt 9 
wordt, bijvoorbeeld van de escaperoom van Project Escape, want daar werd 10 
gebruik gemaakt van foto’s van groepjes die langskwamen. Bij Café van Ouds 11 
is het gebruik van de Pas geëvalueerd bij het vernieuwen van het contract. 12 
Verder wordt echter alleen van horen zeggen duidelijk of de deals gebruikt 13 
worden, maar wellicht kan het geturfd worden bij de sponsoren.  14 

- G. Dodemont zegt dat het wel bekend is als een deal helemaal niet gebruikt 15 
wordt.  16 

- Anouk zegt dat de deal met de Wijchense Berg stopgezet is, omdat daar geen 17 
gebruik van gemaakt werd. Tevens is de deal met Yukimi stopgezet, omdat 18 
het sushirestaurant niet meer bestaat. Van alle andere acties is wel één of 19 
meerdere keren gebruik gemaakt.  20 

 21 

Pagina 54 22 

Y. Bremer zegt dat mensen die geen actief lid waren, dachten dat ze niet mee 23 
mochten op ledenweekend. Ze vraagt of er al een advies is hoe dit tegengegaan kan 24 
worden, bijvoorbeeld via de promotie van het weekend of de naam.  25 

- Anouk zegt dat het weekend al veel meer leeft, omdat het eerste weekend 26 
plaatsgevonden heeft. Dit zal bijdragen aan mondelinge promotie voor niet-27 
actieve leden. Aan Veerle is meegegeven hierop te letten bij de promotie. 28 
Eventueel kan bij collegepraatjes of praatjes bij de klassen van de ALPO 29 
nadruk gelegd worden op het feit dat het weekend voor iedereen is.  30 

 31 

Pagina 56 32 

G. Dodemont vraagt of het bestuur tevreden is over Sponsit en aanraadt het te 33 
behouden. Ze vraagt wat de voor- en nadelen zijn.  34 

- Anouk zegt dat het nadeel voor het bestuur was dat alles overgezet moest 35 
worden vanuit de databanken, omdat dat veel tijd kostte. Het volledig maken 36 
van de contacten is namelijk een precies werk. Het voordeel was voornamelijk 37 
de communicatie tussen Thijs en Anouk. De verstuurde facturen en 38 
binnengekomen sponsoring was zichtbaar, dus was zichtbaar wat wel of niet 39 
gedaan was. Het werkt niet controlerend, maar draagt juist bij aan een actuele 40 
communicatie. Volgend jaar kunnen ook commissies voordelen gaan halen uit 41 
het programma, omdat zij toegang hebben tot de contacten en kunnen zien 42 
wat wel of geen fijn contact is.  43 

 44 

Pagina 58 45 

R. van Asperen zegt dat ze dit wellicht op pagina 9 over het hoofd gezien heeft, maar 46 
ze miste de evaluatie over de eerstejaarscommissie. Ze vraagt of het aan de 47 
verwachtingen voldaan heeft en of meer eerstejaars betrokken waren.  48 

- Tamara zegt dat dit niet in het verslag staat.  49 
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- R. van Asperen zegt dat dit wel relevant is, omdat het een nieuwe commissie 1 
was en dat ruim geëvalueerd mag worden. Het is belangrijk om te weten of de 2 
verwachtingen uitkwamen en of de eerstejaars het fijn vonden dat de 3 
commissie er was.  4 

- Ivet zegt dat zij zelf eerstejaars was en het fijn vond dat speciale activiteiten 5 
georganiseerd werden, zodat ze jaargenoten kon leren kennen. Haar eigen 6 
vriendinnen gingen niet naar Posteleinactiviteiten, dus het was fijn aansluiting 7 
te vinden bij eerstejaars tijdens Posteleinactiviteiten, wat de drempel 8 
verlaagde om naar Postelein te gaan.  9 

- R. van Asperen zegt dat het aansluit bij het speerpunt en dus in het verslag 10 
gezet mag worden.  11 

 12 

R. van Asperen zegt dat de speerpunt bizar goed uitgevoerd zijn. Ze verbaast zich 13 
over wat het bestuur allemaal gedaan heeft en zegt dat ze daar erg trots op mag zijn.  14 

- Gaby bedankt haar.  15 

 16 

Gaby zegt dat alle cijfertjes in het verslag gebaseerd zijn op de uitgiftedatum, maar 17 
het bestuursjaar loopt officieel tot 1 oktober 2017. Ze vraagt of de ALV de behoefte 18 
voelt dat het bestuur alle cijfers aanpast, zodat het verslag zo volledig mogelijk online 19 
staat en geen informatie verloren gaat.  20 

- L. Peeters zegt dat het verslag dan volledig is, dus is het een goed idee. 21 

- R. van Asperen zegt dat dit alleen gedaan hoeft te worden als het niet te veel 22 
extra werk oplevert.  23 

- Gaby zegt dat alle getallen paraat zijn, dus het alleen ingevuld hoeft te 24 
worden.  25 

 26 

9. Stemmen Jaarverslag 2016-2017 27 

Gaby geeft aan dat het Jaarverslag 2016-2017 is aangenomen met: 28 
 29 
37 stemmen voor 30 
1 stem blanco 31 
0 stemmen tegen 32 
 33 
De ALV klapt. 34 
 35 
Drie leden komen binnen.  36 
 37 

10. Bestuurswissel 38 

Het bestuur heeft samen een speech geschreven voor alle belangrijke mensen 39 
tijdens hun bestuursjaar: 40 
 41 
Ongeveer anderhalf jaar geleden kregen wij allemaal een belletje met het goede 42 
nieuws dat we plaats mochten nemen in het 22e bestuur der studievereniging 43 
Postelein. Met veel puppy-enthousiasme begonnen wij aan dit avontuur. Als ware 44 
hondentrainers heeft het 21e bestuur ons ingewerkt en ons puppy-enthousiasme 45 
geprobeerd binnen de grenzen te houden. Met veel adviezen, protocollen en 46 
handboeken op zak werd een fundament gegeven om vanuit te starten. Natuurlijk is 47 
dat niet het enige wat zij ons hebben meegegeven. Het hele jaar stonden ze voor 48 
ons klaar om alle vragen te beantwoorden en te helpen en steunen waar nodig. Veel 49 
oud bestuursleden hebben afgelopen jaar de Posteleinkamer bezocht, wat voor ons 50 
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een groot plezier was. Oud bestuur, bedankt voor jullie hulp bij het inwerken, 1 
overdragen en voor de steun door het hele jaar heen. 2 
 3 
Afgelopen jaar hebben wij twee Raden van Advies mogen meemaken, die ons 4 
gevraagd en ongevraagd advies hebben gegeven. Elke week hebben we ze weer 5 
lastiggevallen met notulen, waar we altijd kritische vragen en opmerkingen bij 6 
hebben gekregen. Ze hebben met zakdoekjes klaar gestaan als we dat nodig hadden 7 
en ze leerden ons te relativeren. Afrika zinkt namelijk echt niet zomaar in de zee. De 8 
eerste maanden genoten wij van de getrainde RvA die het vorige bestuur had 9 
aangesteld. M. Mostard kwam dan met haar jarenlange ervaring, N. Mijnsbergen gaf 10 
de verfrissende blik en B. van Enckevort controleerde kritisch alle cijfertjes en 11 
verantwoordingen. De jaarwisseling betekent voor een Posteleinbestuur ook een 12 
wissel van Raad van Advies. Dat is even wennen. Nieuwe personen, nieuwe 13 
adviezen en weer hele nieuwe inzichten. M. Verkooijen en M. Ankersmit waren het 14 
gouden duo die zich als ware mama’s over ons bekommerden. M. van der Hulst was 15 
als extern persoon uiterst betrokken bij de vereniging en gaf inzichten in de gang van 16 
zaken binnen andere verenigingen en nieuwe mogelijkheden voor Postelein. Hij 17 
toverde telkens een lach op onze gezichten wanneer hij met een hele scherpe 18 
opmerking kwam over een lid uit een artikel van een of andere wet of een stuk uit de 19 
statuten. Raden van Advies, ontzettend bedankt voor jullie scherpe opmerkingen, tijd 20 
en natuurlijk alle hulp van het afgelopen jaar.  21 
 22 
Ondanks dat Postelein afgelopen jaar ons leven compleet heeft overgenomen, 23 
hebben wij ook veel gehad aan onze vrienden. Zij hebben ons gesteund als we 24 
slaaptekort hadden en het niet meer zagen zitten. Tevens hebben zij ervoor gezorgd 25 
dat we ook een keer stopten met praten over Postelein. Dankzij onze vrienden 26 
konden we af en toe uit onze Posteleinbubbel komen en werden we met beide benen 27 
op de grond gezet. Vrienden, bedankt voor jullie steun en dat we soms aan iets 28 
anders konden denken dan Postelein. 29 
 30 
De grootste drijfveer voor ons bestuursjaar lag toch zeker bij de leden. Het begon als 31 
doel om de beste, gezelligste en meest gastvrije vereniging neer te zetten, maar het 32 
groeide uit tot veel meer. We hebben ontzettend veel plezier gehad met alle 33 
verschillende leden die Postelein heeft. Van helpen aan de balie, thee drinken op de 34 
bank, samen leren bij onderwijsgerelateerde activiteiten en samen dansjes doen op 35 
de vele feestjes. Dankzij jullie hulp en feedback mochten wij groeien. Verder was het 36 
zonder de inzet van de actieve leden niet mogelijk om zoveel activiteiten neer te 37 
zetten. We willen jullie dus bedanken voor jullie inzet en enthousiasme van het 38 
afgelopen jaar.  39 
 40 
We hebben nu iedereen bedankt die ons jaar compleet heeft gemaakt. Maar zonder 41 
elkaar konden we dit jaar natuurlijk ook niet door komen. Zoals eerder gezegd 42 
begonnen we als enthousiaste puppy’s aan het jaar en dit zorgde ervoor dat geen 43 
uitdaging ons te groot was. Met onze vernieuwende blik zijn wij veel uitdagingen 44 
aangegaan, soms ging dit goed, soms ging dit niet goed. We hebben leuke 45 
momenten gehad, zware momenten gehad maar bovenal veel geleerd. We hebben 46 
geschitterd op belangrijke momenten en soms ook wel eens een fout gemaakt, maar 47 
we zijn maar mensen en het is oké om niet perfect te zijn, want daar haal je de 48 
waardevolste levenslessen uit. Die levenslessen en onze herinneringen aan dit jaar 49 
koesteren we tot we dement worden. Misschien voelden we ons soms alleen, maar 50 
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dan bleek juist waarom het zo belangrijk was dat je samen een bestuur bent. Lieve 1 
iedereen, bedankt! 2 
  3 
Gaby geeft aan zij het bestuur 2016-2017 zal dechargeren en de-installeren. Thijs zal 4 
enkel gede-installeerd worden, omdat hij nog verantwoordelijkheid draagt voor het 5 
boekjaar van Postelein tot de stemming over het Financieel Jaarverslag 2016-2017. 6 
Ze zegt dat zij zichzelf zal dechargeren en de-installeren en tegelijkertijd Lieke zal 7 
chargeren en installeren. Daarna zal Lieke haar eigen bestuur chargeren en 8 
installeren.  9 

 10 

Gaby dechargeert en de-installeert Tamara van de Mortel als commissaris 11 
activiteiten 2016-2017.  12 

Gaby dechargeert en de-installeert Anouk van der Velden als commissaris PR 2016-13 
2017.  14 

Gaby de-installeert Thijs van Egmond als penningmeester 2016-2017.  15 

Gaby dechargeert en de-installeert Anne-France de Ronde als secretaris en 16 
vicevoorzitter 2016-2017.  17 

 18 

Gaby dechargeert en de-installeert Gaby van Loon als voorzitter 2016-2017 en 19 
chargeert en installeert Lieke Streppel als voorzitter 2017-2018.  20 

 21 

Lieke chargeert en installeert Demi Hendriks als secretaris en vicevoorzitter 2017-22 
2018.  23 

Lieke chargeert en installeert Willemijn Derksen als penningmeester 2017-2018.  24 

Lieke chargeert en installeert Veerle van den Berg als commissaris PR 2017-2018.  25 

Lieke chargeert en installeert Mei Ying Kho als commissaris Onderwijs 2017-2018.  26 

Lieke chargeert en installeert Ivet van Wezel als commissaris Activiteiten 2017-2018.  27 

 28 

De ALV klapt.  29 

 30 

11. W.V.T.T.K. 31 

N.v.t.  32 
 33 

12. Rondvraag 34 

E. Kelders feliciteert het nieuwe bestuur. 35 
 36 
J. Scholten feliciteert het nieuwe bestuur en wenst hen veel succes 37 
 38 
B. Bram bedankt het oude bestuur dat ze hem de kans hebben gegeven te doen wat 39 
hij leuk vond. Hij had niet verwacht dat de acquisitie commissie iets voor hem was, 40 
maar dit bleek wel zo te zijn. Hij zegt dat hij respect heeft voor afgelopen jaar en dat 41 
hij het leuk vond om brak een broodje rookworst te eten. Hij feliciteert het nieuwe 42 
bestuur en wenst hen succes om het oude bestuur te evenaren. 43 
 44 
A. Barbiers feliciteert het nieuwe bestuur en in het bijzonder Demi. Ze zegt dat ze 45 
komend jaar goed op de hoogte zal blijven van Postelein. Ze bedankt het oude 46 
bestuur voor de leuke introductie en wenst hen succes met het vinden van andere 47 
hobby’s. 48 
 49 
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T. Mes bedankt het oude bestuur en zegt dat ze het fantastisch hebben gedaan. Ze 1 
feliciteert het nieuwe bestuur. 2 

 R. van Eikholt sluit zich hier bij aan. 3 
 4 
I. Wouters bedankt het oude bestuur en wenst het nieuwe bestuur veel succes. 5 
 6 
Y. Bremer bedankt het oude bestuur voor wat ze hebben neergezet, ze heeft 7 
genoten van de activiteiten. Ze wenst het nieuwe bestuur een mooi jaar en feliciteert 8 
hen. 9 
 10 
G. Dodemont is trots op haar opvolgers en zegt dat ze veel nieuwe dingen 11 
erdoorheen hebben geduwd. Ze zegt dat nieuwe hobby’s goed aan te raden zijn. Ze 12 
wenst het nieuwe bestuur veel succes en plezier.  13 
 14 
S. Brauers bedankt het oude bestuur en feliciteert het nieuwe bestuur, met in het 15 
bijzonder Ivet.  16 

 H. Peters sluit zich hier bij aan en zegt dat ze trots is. 17 
 18 
M. Ankersmit zegt dat het oude bestuur keihard gewerkt heeft en dat ze trots mogen 19 
zijn op wat ze bereikt hebben, ze vond het leuk om daarbij te helpen. Ze wenst het 20 
nieuwe bestuur veel succes en plezier en zegt genoten te hebben van het filmpje. Ze 21 
vindt het leuk de komende maanden ook nog het nieuwe bestuur te helpen. 22 
 23 
R. van Asperen zegt dat ze nog weinig tranen heeft gezien en dat ze daar 24 
verandering in wil brengen. Ze zegt dat het oude bestuur het goed heeft gedaan met 25 
maar vijf man. Ze zegt dat alle nieuwe punten zoals pinnen, online reserveren, de 26 
alv’s, eerstejaarscommissie en ledenweekendcommissie supergoed zijn gegaan. Ze 27 
is trots op Tamara en vindt het jammer dat Ivet niet dezelfde functienaam heeft als 28 
hen. Namens het 21e bestuur wenst ze het oude bestuur succes met hun zwarte gat 29 
en geeft ze aan dat ze nog regelmatig tijd voor elkaar vrij moeten maken. Tegen het 30 
nieuwe bestuur zegt ze dat ze het filmpje hilarisch vond, evenals het bestuur zelf. Ze 31 
vindt de lieve woorden over iedereen ontroerend en wenst het bestuur veel succes, 32 
met in het bijzonder Ivet.  33 
 34 
V. van de Pol zegt dat ze eindelijk Anouk terug heeft en weer wraps en spinazietaart 35 
kan eten, kan bommen en samen op een kamer kan slapen tijdens een Postelein 36 
reis. Ze bedankt het oude bestuur en zegt dat ze het goed hebben gedaan. Ze heeft 37 
veel plezier gehad met het oude bestuur en hoopt dat ze gaan genieten van hun 38 
vrijheid, behalve Gaby. Ze gaat nu het nieuwe bestuur missen tijdens het eten van 39 
wraps, maar is blij dat Demi en Veerle tijd hebben voor een weekend Landal 40 
Greenparks. Ze zegt dat het nieuwe bestuur aan zichzelf moet denken, plezier moet 41 
hebben en dronken moet worden. 42 
 43 
M. Peters bedankt het oude bestuur en zegt dat ze door hen actief is geworden. Ze 44 
feliciteert het nieuwe bestuur en is tijdens het maken van de bestuursfoto’s erachter 45 
gekomen dat ze gek, gestoord en gezellig zijn. Ze wenst hen veel succes. 46 
 47 
R. van Vugt bedankt het oude bestuur voor het leuke jaar en zegt dat Anouk een 48 
topper is. Ze verheugt zich op volgend jaar om wraps te eten. Ze wenst het nieuwe 49 
bestuur veel succes en zegt dat ze trots is op Veerle. 50 
 51 
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K. Schilders bedankt het oude bestuur en zegt dat ze een leuk eerste jaar heeft 1 
gehad en veel nieuwe mensen heeft leren kennen, vooral Anouk. Ze zegt dat ze het 2 
nieuwe bestuur ook al heeft leren kennen en benieuwd is wat komend jaar wordt.  3 
 4 
L. Peeters sluit zich bij de meesten aan en bedankt het oude bestuur voor de nieuwe 5 
dingen en de dobbelstenen. Ze zegt dat veel punten bedacht zijn waar Postelein op 6 
aan het wachten was. Ze feliciteert het nieuwe bestuur en zegt dat ze benieuwd is. 7 
 8 
F. van Elderen zegt dat ze nog niet zo bekend is, maar wel wat activiteiten heeft 9 
bijgewoond wat ze heel leuk vond. Ze zegt het nieuwe bestuur nog niet zo goed te 10 
kennen, maar is benieuwd naar hoe zij het gaan doen. 11 
 12 
N. van den Brand zegt dat ze trots is op afgelopen jaar en dat het voor het nieuwe 13 
bestuur moeilijk wordt om hen te overtreffen.  14 

 K. Bongers sluit zich hierbij aan en vindt het fijn dat het oude bestuur weer tijd 15 
heeft. Ze bedankt het oude bestuur en is benieuwd hoe het nieuwe bestuur 16 
het gaat doen.  17 

 E. Hogewerf sluit zich aan en is trots op het oude bestuur. Hij zegt dat de 18 
Posteleinkamer voelde als een tweede kamer en hoopt dat dit ook zo is bij het 19 
nieuwe bestuur. Hij wenst hen veel succes. 20 

 21 
L. van Osta bedankt iedereen en wenst het nieuwe bestuur succes met E. Hogewerf. 22 
 23 
S. van der Meijs sluit zich bij alles aan en zegt dat ze graag op de Posteleinkamer en 24 
de activiteiten kwam. Ze vindt het nieuwe bestuur nu al leuk en wenst hen succes. 25 
 26 
M. Willems bedankt het oude bestuur met in het bijzonder Gaby, omdat zij 27 
vertrouwen in haar had vanaf het begin van het jaar. Ze wenst het nieuwe bestuur 28 
succes. 29 
 30 
E. Gutteling bedankt het oude bestuur en met name Thijs, omdat hij twee 31 
bestuurskindjes heeft voortgebracht. Ze wenst het nieuwe bestuur succes en is 32 
benieuwd naar de samenwerking met Kompanio. 33 
 34 
E. Bollaart bedankt Gaby in het bijzonder en zegt dat ze samen vaak alle ideeën voor 35 
elkaar kregen. Ze zegt dat ze het nieuwe bestuur leuk vindt en wenst hen veel 36 
plezier.  37 
 38 
L. Baack bedankt het oude bestuur en zegt dat ze het goed hebben gedaan. Ze 39 
feliciteert het nieuwe bestuur en zegt dat het na het zien van het filmpje vast goed 40 
komt. 41 
 42 
I. Meijboom bedankt het oude bestuur en met name Tamara. Ze feliciteert het nieuwe 43 
bestuur met in het bijzonder Willemijn. 44 
 45 
L. Vanhommerig bedankt het oude bestuur en feliciteert het nieuwe bestuur en met 46 
name Willemijn. 47 
 48 
Tamara wil haar bestuur bedanken en zegt dat ze veel hebben meegemaakt 49 
afgelopen jaar. Ze wenst het nieuwe bestuur veel succes en heeft vertrouwen in ze. 50 
Ze zegt dat ze voorlopig nog niet af zijn van het oude bestuur. 51 
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 1 
Thijs bedankt het oude bestuur. Hij wil Tamara bedanken voor de reizen en 2 
activiteiten van commissies die ’s avonds leuk waren en ’s ochtends soms wat 3 
minder. Hij wil Anouk bedanken voor het nauwe contact als penningmeester en al de 4 
sponsoring. Hij zegt dat Anouk haar best heeft gedaan alle bedrijven te mailen en te 5 
overtuigen met gratis chocola, maar helaas is hier niks uitgekomen. Thijs zegt dat hij 6 
genoten heeft hoe Anne-France alles heeft bijgehouden en met tien in plaats van zes 7 
vingers de notulen heeft getypt. Hij zegt dat zij zijn rots was afgelopen jaar met al 8 
haar structuur en regelmaat. Thijs zegt dat Gaby een eigen pad voor ogen had en 9 
hem altijd het rechte pad op stuurde wanneer hij weer eens wegdroomde tijdens een 10 
alv of BV. Tot slot wenst Thijs het nieuwe bestuur veel succes en zegt hij het filmpje 11 
leuk te vinden. Hij zegt dat ze moeten genieten en aan hun zelf moeten denken, want 12 
Afrika ligt niet zomaar in de zee. Hij is benieuwd wat het nieuwe bestuur met 13 
Postelein gaat doen. 14 
 15 
Anouk zegt dat ze niet zoveel meer toe te voegen heeft na Thijs en zegt een 16 
leerzaam jaar te hebben gehad. Ze heeft leuke en minder leuke momenten gehad, 17 
maar heeft veel geleerd over haarzelf en het bestuur. Ze bedankt het oude bestuur 18 
voor alle inzichten. Ze feliciteert het nieuwe bestuur en zegt dat zij niet voor niets zijn 19 
gekozen en dat iedereen de positieve punten in elkaar naar boven haalt. Ze zegt dat 20 
V. van de Pol haar terug heeft, maar dat ze het nieuwe bestuur niet wil kwijtraken nu. 21 
Ze wenst het nieuwe bestuur veel plezier. 22 
 23 
Anne-France bedankt het oude bestuur en zegt dat ze soms heel verschillend waren, 24 
maar soms ook precies hetzelfde. Ze waardeert iedereen stuk voor stuk en zegt dat 25 
iedereen op zijn eigen eiland het goed heeft gedaan en deze samenvoeging 26 
resulteerde tot een mooi eindresultaat. Ze zegt dat het nieuwe bestuur stuk voor stuk 27 
mooie personen zijn en ze hoopt dat ze bij kan hebben gedragen tijdens de 28 
inwerkperiode. Ze vindt dat het nieuwe bestuur al veel nieuwe inzichten heeft waar zij 29 
zelf nooit over hebben gedacht. Ze zegt dat het nieuwe bestuur het goed gaat doen.  30 
 31 
Gaby wil een paar mensen in het bijzonder bedanken. Ze bedankt haar twee 32 
commissiehoofden voor hun inzet afgelopen jaar. Ze bedankt haar vrienden, omdat 33 
zij veel geduld moesten hebben en hoopt dit goed te maken de komende tijd. Ze 34 
bedankt haar bestuur en sluit hierbij aan bij R. van Asperen dat het moeilijk was met 35 
vijf man. Ze zegt dat ze veel voor elkaar hebben gekregen. Gaby feliciteert het 36 
nieuwe bestuur en zegt nu al genoten te hebben. Ze vindt het bijzonder hoe Mei Ying 37 
de functie van commissaris Onderwijs invult en heeft haar nu al flink zien groeien. Ze 38 
zegt dat ze blij is dat Mei Ying haar als voorganger ziet en zegt dat ze ook gebruik 39 
mag maken van haar andere voorgangers.  40 
 41 
Ivet beaamt Anne-France en zegt dat zij haar alle vijf iets heeft meegegeven. Ze 42 
bedankt Tamara voor al die tijd dat ze voor Ivet er was. Ze zegt dat ze Ruth altijd zal 43 
benaderen. Ze bedankt H. Peters en S. Brauers dat ze er voor haar zijn en excuseert 44 
hen voor komend jaar. Ze hoopt dat ze iedereen die aanwezig is aankomend jaar zal 45 
zien op de Posteleinkamer of op een van de activiteiten.  46 
 47 
Mei Ying bedankt het oude bestuur en zegt dat ze in het begin twijfelde over haar 48 
functie. Ze bedankt hen dan ook voor het vertrouwen in het nieuwe bestuur en haar 49 
nieuwe functie. Ze zegt dat ze goed is ingewerkt en bedankt Gaby voor alle hulp, 50 
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gesprekken en vertrouwen. Ze bedankt de ALV voor hun komst en zegt dat ze veel 1 
zin heeft in aankomend jaar.  2 
 3 
Veerle wil Anouk persoonlijk bedanken voor alle hulp. Ze bedankt ook de rest van het 4 
bestuur voor alle hulp en leuke momenten. Ze zegt dat het moeilijk wordt hen te 5 
overtreffen, maar dat het nieuwe bestuur het wel gaat proberen. Ze bedankt de ALV 6 
voor hun komst en de lieve worden. 7 
 8 
Willemijn zegt dat ze slecht is in dit soort praatjes en zegt dat ze daarom 9 
penningmeester is geworden, omdat ze van weinig woorden is. Ze bedankt het oude 10 
bestuur met in het bijzonder Thijs voor zijn geduld. Ze bedankt ook Anne-France en 11 
Anouk voor de lieve berichten die haar zelfvertrouwen gaven. 12 
 13 
Demi wil het oude bestuur bedanken voor afgelopen jaar en zegt dat ze veel leuke 14 
momenten heeft meegemaakt. Ze zegt van iedereen uit het oude bestuur iets 15 
geleerd te hebben en met name van Anne-France, zowel op bestuurs- als persoonlijk 16 
gebied. Ze wil haar ouders bedanken die niet aanwezig zijn en bedankt ook haar 17 
vriendinnen achterin de ALV die onverwachts aanwezig waren. Ze bedankt de 18 
mediacommissie voor het mooie jaar en zegt dat de komende mediacommissie het 19 
moeilijk krijgt hen te overtreffen. Ze merkt op dat de gehele commissie aanwezig is. 20 
Ze bedankt de ALV voor hun komst en tot slot haar nieuwe bestuur. Ze zegt dat de 21 
momenten samen nu al super leuk zijn. Ze heeft met veel plezier het filmpje in elkaar 22 
gezet.  23 
 24 
Lieke wil het oude bestuur bedanken en zegt dat ze het afgelopen jaar veel gezien 25 
en geleerd heeft. Ze zegt dat het oude bestuur allemaal verschillende kwaliteiten 26 
heeft die wij kunnen meenemen. Ze wil Gaby bedanken voor het inwerken en ze zegt 27 
dat ze veel geleerd heeft van haar voorzittersadvies. Ze wil Tamara en haar 28 
commissie bedanken voor afgelopen jaar. Ze heeft veel geleerd als commissiehoofd. 29 
Ze hoopt dat het oude bestuur genoeg gaat doen als ze in het zwarte gat terecht 30 
komen. 31 
 32 
Lieke zegt dat nog geen enkele vraag is gesteld aan het oude bestuur en dat zij er 33 
wel een heeft. Ze vraagt wat de gekste bestuurservaring is van het oude bestuur. 34 

- Anouk zegt dat dit de avond na de cantus was, aangezien ze de herinneringen 35 
kwijt is, maar wel alles is vastgelegd op camera. 36 

- Thijs zegt dat hij in shock was na een Inglorious feest, omdat hij toen werd 37 
aangevallen door een meisje die hem bijna ging zoenen. 38 

- Gaby zegt dat dit tijdens het bestuursuitje was. Ze gingen een escaperoom 39 
doen en zaten in een S&M kamer. Bij binnenkomst was het een Titanic met 40 
een dramatisch muziekje. Ze zegt dat ze weinig konden zien en Thijs op een 41 
gegeven moment vroeg wat in zijn gezicht hing, wat ineens een slipje bleek te 42 
zijn.   43 

  44 
Lieke bedankt de ALV voor hun aanwezigheid. Ze zegt dat ze veel van hen heeft 45 
gezien afgelopen jaar op activiteiten en hoopt ze komend jaar weer te zien. Ze zou 46 
het leuk vinden als ze weer actief lid worden. Tegen het eigen bestuur zegt Lieke dat 47 
ze blij is om al het enthousiasme en fanatisme te zien. Ze zegt dat iedereen stuk voor 48 
stuk goed bezig is en ze is nu al mega trots.  49 
 50 
 51 
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13. Sluiting 1 

Lieke bedankt alle aanwezigen en sluit om 20.45 uur de vergadering.  2 


