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Algemene ledenvergadering  
28-11-2017 
18.30 uur 

Aanwezig: Bestuur 2017-2018: Lieke Streppel, Demi Hendriks, Willemijn Derksen, 1 
  Veerle van den Berg, Mei Ying Kho, Ivet van Wezel 2 
  Raad van Advies 2018: A, de Ronde, P. de Vries, I. Pieneman   3 
  Kascontrole 2016-2017: E. Grotentraast, O. Nelissen 4 
  Kascontrole 2017-2018: V. van de Pol, M. Kunst, B. van Enckevort   5 
  Commissiehoofden: J. van Hielkema, E. Bos, M, Koldemeule,  6 

E. Gutteling, N. van den Brand, K. Schilders, D. Jansen, R. Eikholt,  7 
N. Weil, F. Dijkstra, S. van de Wijdeven, T. van Egmond 8 

  Leden: E. Hogewerf, K. Bongers, L. Peeters, L. Lankheet,  9 
A. van der Velden, M. Peters 10 

 11 
  Totaal: 32 12 
 13 
Afwezig bij 14 
kennis- 15 
geving:  M. Ankersmit (machtigt P. de Vries), N. Kistler (machtigt  16 

M. Koldemeule), G. van Loon (machtigt T. van Egmond),  17 
T. van der Mortel (machtigt A. de Ronde) 18 

 19 

1. Opening 20 

Lieke opent om 18.36 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  21 

 22 

Lieke vraagt aan de ALV of I. Pieneman, lid van de Raad van Advies 2018, de alv 23 
mag bijwonen, ondanks dat zij geen lid is.  24 

- De ALV vindt dit goed. 25 

 26 

2. Vaststellen agenda  27 

De agenda is vastgesteld.  28 
 29 

3. Goedkeuren notulen 30 

Lieke zegt dat stijl- en spellingfouten tot een week na de alv per e-mail gestuurd  31 
kunnen worden. 32 
 33 
Pagina 2 34 
A. de Ronde vraagt de ALV of iedereen haar fout in de notulen heeft gezien. Ze zegt 35 
dat regel 27 niet volledig is uitgewerkt en dat ze dit nog zal doen. Ze zegt dat hier 36 
moet staan dat enkel de mededelingen genoemd worden die nog in het jaarverslag 37 
toegevoegd moeten worden.  38 
 39 
De notulen van 28 september 2017 zijn goedgekeurd met inachtneming van de 40 
wijzigingen van de stijl- en spelfouten en de volgende inhoudelijke wijzingen:  41 
 42 

4. Mededelingen bestuur 43 
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a. Secretaris 1 

 Op woensdag 11 oktober heeft de verhuizing van de website plaatsgevonden 2 
door de nieuwe webhost Best4u. Zij hebben de website overgenomen van C. 3 
Mooij.   4 

 Vanaf 16 oktober is gestart met het versturen van e-cards naar actieve leden. 5 
Zij ontvangen op hun verjaardag een digitale verjaardagskaart. 6 

 7 
b. Penningmeester 8 

 Op dinsdag 31 oktober zijn de boeken voor periode 2 geleverd. Dit was een 9 
dag later dan Postelein met Studystore had afgesproken en wat 10 
gecommuniceerd was naar de leden toe. Hierdoor waren op maandag 30 11 
oktober al veel leden die kwamen vragen of de boeken al binnen waren. 12 
Studystore wist zelf ook niet hoe dit kon. Op donderdag 2 november is nog 13 
een nalevering geweest voor twee leden, omdat deze boeken nog niet binnen 14 
waren. De twee leden waren hiervan op de hoogte. 15 

 Op maandag 6 november zijn nieuwe desktoppen en monitoren besteld via 16 
Daan’s Magazijn. Vanwege het goedkoper uitvallen van de desktoppen is 17 
gekozen om ook nieuwe monitoren aan te schaffen. Bij het maken van deze 18 
keuze is alsnog binnen de begroting gebleven. Woensdag 8 november zijn de 19 
desktoppen en monitoren binnengekomen en door Lieke en Demi 20 
geïnstalleerd op de Posteleinkamer. De computers zijn razendsnel en 21 
bevallen erg goed. De nieuwe computers zijn voorzien van internet en een 22 
Office pakket. Eén van de computers wordt gebruikt voor de leden en deze is 23 
ook voorzien van een Adobe pakket. 24 

o V. van de Pol vraagt wat het verschil is tussen desktoppen en 25 
monitoren 26 

 Lieke zegt dat een desktop de computer zelf is en dat een 27 
monitor het beeldscherm is.  28 

o P. de Vries vraagt of het Adobe pakket ook nog op de tweede computer 29 
komt, aangezien dit in eerste instantie geld bleek te kosten. 30 

 Lieke zegt dat Adobe zich op beide computers van de leden 31 
bevindt en op één van de computers van het bestuur.  32 

 33 
c. Commissaris PR 34 

 In week 42 heeft de eerste tentamenactie van het studiejaar plaatsgevonden. 35 
De tentamenactie was een Napoleon met de slogan: 'Met dit zuurtje, rock jij je 36 
tentamen in een uurtje'. Behalve ALPO 3 en 4 zijn alle groepen studenten 37 
bereikt. ALPO 3 kon niet bereikt worden omdat zij geen tentamens hadden 38 
deze periode. ALPO 4 kon niet bereikt worden, omdat anders het gehele 39 
derde bachelor jaar dubbel zou krijgen en hiervoor waren niet genoeg 40 
snoepjes. 41 

 Op donderdag 26 oktober heeft de bachelor uitreiking van PWO 42 
plaatsgevonden. Lieke en Veerle waren hierbij namens Postelein aanwezig 43 
om de geslaagden te feliciteren middels een praatje en een roos. Op de 44 
uitreiking waren 67 studenten aanwezig die hun bachelor diploma in ontvangst 45 
mochten nemen. 46 

 Op dinsdag 31 oktober heeft de Posteleinborrel in het thema Halloween 47 
plaatsgevonden. De promotiecommissie had Café de Fuik omgetoverd tot een 48 
griezelige kroeg met spinnenwebben, lakens en nog meer versiering. Op de 49 
borrel waren 88 Posteleinleden aanwezig. Veel leden hadden hun best 50 
gedaan om in stijl te komen en leden die niet in stijl waren werden door de 51 
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promotiecommissie nog geschminkt. Leden die geschminkt of gekleed in 1 
thema waren kregen tot 23.00 uur een gratis consumptie. Daarnaast golden 2 
de standaardacties per uur: van 21.00 tot 22.00 uur een fles wijn voor € 10,00, 3 
van 22.00 tot 23.00 uur een meter bier voor € 10,00 en van  23.00 tot 00.00 4 
uur een bucket naar keuze voor € 5,00. Het lid dat het best verkleed was 5 
kreeg ook nog een gratis bucket naar keuze. Na afloop zijn er veel goede 6 
reacties gekomen op de borrel. Leden vonden het leuk dat de borrel in thema 7 
was en dat dit thema goed was uitgewerkt. 8 

 Op woensdag 15 november heeft de maandelijkse activiteit met het thema 9 
bladerdeeghapjes plaatsgevonden. De commissie had frikandelbroodjes, 10 
kaasbroodjes en worstjes in bladerdeeg gemaakt. Maar liefst 114 leden zijn op 11 
de maandelijkse activiteit afgekomen. 12 

 Op donderdag 16 november heeft de bachelor uitreiking van de ALPO 13 
plaatsgevonden. Lieke en Veerle waren hierbij namens Postelein aanwezig 14 
om de geslaagden te feliciteren middels een praatje en een kaartje met 15 
gelukspoppetje. Op de uitreiking waren 37 studenten aanwezig die hun 16 
bachelor diploma in ontvangst mochten nemen. 17 

 18 
d. Commissaris Onderwijs 19 

 Op donderdag 9 november heeft een lunchlezing plaatsgevonden in 20 
samenwerking met JongVPeP. Bij de lezing waren 43 leden aanwezig 21 
inclusief bestuur en commissie en drie niet-leden. Van tevoren heeft helaas de 22 
spreker van JongVPeP afgebeld vanwege een trein die niet meer reed. J. 23 
Verschoor, de tweede spreker die was geregeld en lid van VPeP, heeft de 24 
hele lezing gegeven. De lezing ging over hoe persoonsgerichte therapie is 25 
ontstaan en welke voorwaarden eraan verbonden zijn. De reacties achteraf 26 
waren wisselend. Het onderwerp was interessant, maar het leek soms teveel 27 
op een college. Helaas waren leden van ALPO 2 afwezig, omdat zij, pas nadat 28 
de lezing is gepromoot, te horen kregen dat zij gedurende de lezing een 29 
informatiecollege hadden. 30 

 Maandag 20 november heeft de Teddy Bear Hospital-activiteit 31 
plaatsgevonden in samenwerking met het IFMSA-NL in het CWZ. In totaal 32 
waren 13 leden aanwezig, de commissie en 4 bestuursleden. De deelnemers 33 
mochten twee keer één of twee kleuters begeleiden. Ze mochten de knuffel 34 
van het kind beter maken in o.a. de spreekkamer, de operatiekamer, de 35 
verbandkamer en in de apotheek. De deelnemers waren heel enthousiast en 36 
gaven aan dat ze het heel leuk vonden. 37 

 38 
e. Commissaris Activiteiten 39 

 Op woensdag 4 oktober heeft de eerste BaMyPo van bestuursjaar 2017-2018 40 
plaatsgevonden. Het thema was BaMyPoolexpeditie en in de stijl van het 41 
thema was Jägermeister de hele avond voor € 2,00 te koop. Daarnaast was 42 
bier tot aan 00:30 uur € 1,00 en kon er een pitcher mixdrank (1L) worden 43 
besteld voor € 7,50. Helaas gingen de deuren door een tekort aan personeel 44 
pas om 23:20 uur open en als compensatie heeft de bieraanbieding geduurd 45 
tot 1:00 uur. De reacties op de BaMyPo waren overwegend positief. Het licht 46 
op de vrouwen wc was defect en de muziek was nog niet helemaal naar wens 47 
van de commissie, maar over deze punten is met M. Ijben gesproken. 48 
Verbetering is beloofd vóór de BaMyPokemon op 29 november. 49 
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 In week 44 en week 45 is het promotiefilmpje voor de skireis getoond in de 1 
pauzes van verschillende colleges. Op dinsdag 14 november is de skireis 2 
inschrijving geopend en binnen 30 seconden zat deze vol. Daarnaast was er 3 
een reservelijst ontstaan waarop 9 deelnemers zich hadden aangemeld. Op 4 
woensdag 15 november is er contact opgenomen met de reisorganisatie en 5 
hieruit bleek dat er extra plekken vrij gemaakt konden worden voor de skireis, 6 
waardoor uiteindelijk de gehele reservelijst benaderd is. Vrijdag 24 november 7 
was de deadline voor het inleveren van de contracten en 37 deelnemers 8 
inclusief bestuur, commissie en leraren hebben het contract voor deze 9 
deadline ingeleverd en zullen mee gaan op skireis. 10 

 Op donderdag 16 november heeft de Postelein Actief-activiteit Bounz and 11 
Beer plaatsgevonden. Met 30 deelnemers inclusief commissie en een deel 12 
van het bestuur is er een uur lang trampoline gesprongen bij Bounz. 13 
Begonnen is met een warming-up, waarna enkele spelvormen volgden. Nadat 14 
er genoeg tijd was om vrij te springen is er afgesloten met een aantal potjes 15 
dodgeball. Na het uur trampoline springen is een groep van ongeveer 27 16 
deelnemers meegegaan naar Café de Fuik voor een naborrel. Enkele leden 17 
die niet mee waren naar Bounz zijn aangesloten tijdens de naborrel. De 18 
reacties op de activiteit waren positief, leden deden enthousiast mee met de 19 
spellen en de naborrel was gezellig druk. 20 

o L. Peeters zegt dat ze als masterstudent blij was dat de activiteit op 21 
een donderdag plaatsvond. 22 

 Op donderdag 23 november heeft de eerste Inglorious van het bestuursjaar 23 
2017-2018 plaatsgevonden. Het thema was dit keer Blinglorious en de entree 24 
was € 2,00 voor zowel leden als niet-leden. Er waren 200 welkomstshotjes en 25 
om 00:30 uur was er een gratis fust bier. Om 00:45 uur is ook de achterzaal 26 
van Van Buren geopend. Het was een gezellige avond en veel bezoekers 27 
hadden iets met glitters in hun outfit verwerkt. 28 

 29 
 30 
f. Voorzitter 31 

 Op maandag 2 oktober heeft vanaf 20:00 uur de constitutieborrel van 32 
Postelein plaatsgevonden in de Drie Gezusters. Tussen 20:00 en 20:30 uur 33 
was er gelegenheid voor vrienden en familie om het bestuur te feliciteren. 34 
Daarna konden andere besturen het bestuur feliciteren.  35 

 Op woensdag 1 november heeft de jaarlijkse docentenborrel met het bestuur 36 
plaatsgevonden op de Posteleinkamer. Hierbij waren 7 docenten aanwezig. 37 
Naast borrelen is een pub quiz gedaan, welke goed in de smaak leek te 38 
vallen. Ondanks de lage opkomst was het een gezellige borrel. 39 

 Op donderdag 9 november heeft de actieve leden kennismaking 40 
plaatsgevonden in Riley's Pub. Hierbij waren 67 actieve leden aanwezig 41 
exclusief bestuur. Er stonden vier spellen op het programma gericht op 42 
samenwerking en kennismaking, welke erg fanatiek gespeeld werden. Ook is 43 
tijdens deze avond de aftrap van de commissiebattle gegeven. Na de spellen 44 
is een 'prijsuitreiking' geweest en bleven veel actieve leden nog naborrelen. 45 
Verder waren de reacties ronduit positief, wat het een geslaagde avond 46 
maakte. 47 

 Op woensdag 16 november heeft de commissiehoofdentraining plaats 48 
gevonden. Alle 19 commissiehoofden waren hierbij aanwezig. Er is geopend 49 
met een plenaire presentatie waarin de verwachtingen werden uitgelegd en er 50 
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informatie is gegeven over alv's, de commissiehoofdendrive en Sponsit. 1 
Hierna zijn er eerst spellen gericht op kennismaking gedaan, gevolgd door 2 
spellen gericht op problemen waar commissiehoofden tegenaan kunnen 3 
lopen. Ter afsluiting is een drankje gedaan op de Posteleinkamer. De sfeer 4 
was goed en alle benodigde informatie leek goed ontvangen te worden. 5 

 6 

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

Lieke zegt dat tijdens de vorige alv is aangegeven dat de updates over N.K.S.W. 8 
Kompanio korter mochten en alleen hetgeen vertelt hoeft te worden wat Postelein 9 
aangaat. Ze zegt dat de update daar deze keer op aangepast is.  10 

 11 

Nieuwbouw 12 

Lieke zegt dat Postelein in het nieuwe gebouw naar alle waarschijnlijkheid de 13 
middelgrote verenigingskamer zal krijgen. Dit wordt bepaald op basis van het 14 
ledenaantal wanneer het nieuwe gebouw af is. CognAC wil deze kamer ook, 15 
vanwege hun groeiende ledenaantal, maar verwacht wordt dat CognAC tegen die tijd 16 
niet groter zal zijn dan Postelein. De middelgrote kamer zal tussen de 18 en 20 m2 17 
zijn. Dit betekent helaas dat Postelein er op achteruit gaat. 18 

 A. van der Velden zegt dat CognAC een loting krijgt op de studie en 19 
waarschijnlijk niet groter wordt. 20 

o T. van Egmond zegt dat de numerus fixus op 150 studenten zal komen. 21 

 P. de Vries vraagt hoe groot de kleine verenigingskamer zal zijn in het geval 22 
dat Postelein die krijgt. 23 

o Lieke zegt dat deze 14 m2 is. 24 

 P. de Vries vraagt hoe groot de verenigingskamer van Postelein nu is. 25 

o Demi zegt dat deze meer dan 20m2 is, maar dat ze niet precies weet 26 
hoe groot. Zegt dat de nieuwe kamer sowieso kleiner wordt dan dat hij 27 
nu is. 28 

 T. van Egmond zegt dat een gemeenschappelijke huiskamer in het nieuwe 29 
gebouw komt, wat de grootte van de verenigingskamer compenseert.  30 

 31 

Buddy-project  32 

Lieke zegt dat het buddy-project dit jaar is doorgezet en dat vanuit Postelein zes 33 
leden zijn die hier aan deelnemen en een buddy hebben. 34 

 35 

S-feest 36 

Lieke zegt dat het S-feest zal plaatsvinden op maandag 19 maart in Doornroosje. Dit 37 
jaar is een S-feest commissie opgestart vanuit N.K.S.W. Kompanio met 38 
afgevaardigden van iedere lidvereniging. Vanuit Postelein zit I. Spoormakers in de  39 

S-feest commissie. Gekozen is voor een lid, omdat het S-feest voorheen altijd onder 40 
de feestcommissie viel en het voor de commissaris Activiteiten dit jaar, volgens de 41 
oude jaarplanning, lastig te combineren was met het gala.    42 

 43 

Arbeidsoriëntatiedag 44 

Lieke zegt dat vanuit N.K.S.W. Kompanio dit jaar een arbeidsoriëntatiedag 45 
georganiseerd wordt om studenten beter voor te kunnen bereiden op hun loopbaan. 46 
Hiervoor is een commissie opgestart met afgevaardigden van iedere lidvereniging. 47 
Vanuit Postelein zit de commissaris Onderwijs in deze commissie. Hier is voor 48 
gekozen, omdat de arbeidsmarktoriëntatie nieuw is en hier dus voorheen nooit leden 49 
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bij betrokken waren. Daarbij kan de commissaris Onderwijs makkelijker een brug 1 
vormen tussen N.K.S.W. Kompanio en de carrièrecommissie die zich ook op 2 
arbeidsoriëntatie richt.  3 

 4 

Lieke vraagt of er nog vragen zijn over N.K.S.W. Kompanio of over één van hun 5 
lopende projecten. 6 

 A. de Ronde vraagt of het lid dat in de S-feest commissie zit ook onder een 7 
commissie van Postelein valt. 8 

o Lieke zegt dat zij niet onder een commissie valt, maar wel actief lid is 9 
bij Postelein. 10 

o Ivet vult aan dat dit met haar is gecommuniceerd en dat ze aan mag 11 
sluiten bij vergaderingen van de feestcommissie indien zij daar 12 
behoefte aan heeft. 13 

 14 

6.  Presenteren financieel jaarverslag 2016-2017 15 

Lieke zegt dat overgegaan zal worden op het presenteren van het financieel 16 
jaarverslag 2016-2017 en roept T. van Egmond hiervoor naar voren.  17 

 18 

Lieke zegt dat stijl- en spellingfouten tot een week na de alv per e-mail gestuurd  19 
kunnen worden. 20 
 21 

T. van Egmond roept E. Grotentraast naar voren om het verslag van de kascontrole 22 
te presenteren.  23 

 24 

E. Grotentraast zegt dat de kascontrole op dinsdag 3 oktober is uitgevoerd door Y. 25 
Frankena, O. Nelissen en E. Grotentraast. Over de kascontrole meldt ze het 26 
volgende.  27 

Volgens Conscribo zou € 455,12 in de hoofdkas moeten zitten. Dit bleek het geval te 28 
zijn. Volgens Conscribo zou € 4.950,25 op de rekening van de Rabobank moeten 29 
staan. Dit bleek het geval te zijn. Volgens Conscribo zou op de spaarrekening van de 30 
Rabobank € 36.017,26 moeten staan. Dit bleek ook het geval te zijn. Volgens 31 
Conscribo zou € 50,00 in de tijdelijke kas moeten zitten, dit bleek het geval te zijn. 32 
Volgens Conscribo zou € 50,00 in wisselgeldkas 1 moeten zitten, dit bleek het geval 33 
te zijn. Volgens Conscribo zou € 50,00 in wisselgeldkas 2 moeten zitten, dit bleek 34 
ook het geval te zijn. Volgens Conscribo zou € 50,00 in de samenvattingenkas 35 
moeten zitten. Op het moment van tellen zat € 74,50 in de kas. Dit is een positief 36 
verschil van € 24,50. Het verschil is te wijten aan de verkoop van samenvattingen op 37 
die dag. Deze € 24,50 hoort bij het boekjaar van het nieuwe bestuur. De transacties 38 
van het pinnen zijn gecontroleerd en kwamen overeen met de gegevens in 39 
Conscribo. Opvallendheid tijdens de controle was dat één transactie twee keer in de 40 
administratie was verwerkt. De transactie heeft maar één keer plaatsgevonden, dus 41 
de tweede referentie mag eruit. 42 

E. Grotentraast complimenteert namens de kascontrolecommissie T. van Egmond 43 
met zijn jaar als penningmeester. Ze zegt dat het zeer overzichtelijk was voor hen en 44 
dat ze geen grote opvallendheden zijn tegen gekomen.  45 

 46 
De ALV klapt. 47 
 48 
Pagina 12 49 
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P. de Vries vraagt hoe de winst te verklaren is en vraagt uit welke onderdelen deze 1 
bestaat, aangezien in de plus is uitgekomen ondanks de minbegroting. 2 

 T. van Egmond zegt dat de winst uit verschillende posten komt. Hij zegt dat de 3 
meeste winst uit de sponsoring komt en dat ook de boekenverkoop meeviel. 4 
Hij zegt dat daarnaast andere posten goedkoper zijn uitgevallen, omdat 5 
kritisch gekeken is naar waar geld bespaard kon worden. Een voorbeeld 6 
hiervan is de nieuwe printer die veel geld heeft bespaard. Tevens hebben veel 7 
commissies geld over gehouden. Aan het volgende bestuur wil T. van 8 
Egmond meegeven dat de begroting niet als plafond gezien hoeft te worden, 9 
maar dat hier best boven gezeten mag worden. 10 

o P. de Vries zegt het hier mee eens te zijn. 11 
 12 
Een lid komt binnen. 13 
 14 
Pagina 16 15 
B. van Enckevort zegt dat veel samenvattingen uit de verkoop zijn gegaan. Ze vraagt 16 
of nieuwe samenvattingen in de verkoop gaan of dat tegenwoordig veel met artikelen 17 
wordt gewerkt.  18 

 Willemijn zegt dat ze dit jaar nog geen nieuwe samenvattingen hebben binnen 19 
gekregen. Ze zegt zelf niet helemaal in het nieuwe curriculum te zitten en weet 20 
hierdoor niet goed of nieuwe samenvattingen komen. 21 

o L. Peeters zegt dat bekend is welke boeken verkocht worden en dat op 22 
deze manier bekeken kan worden of hier veel samenvattingen van 23 
missen. 24 

o Willemijn zegt dat veel overlap is in verschillende jaren vanwege het 25 
nieuwe curriculum. 26 

 E. Gutteling zegt dat tegenwoordig veel vakken met artikelen werken of met 27 
boeken die meegenomen mogen worden naar het tentamen. Ze denkt dat niet 28 
veel nieuwe vakken een samenvatting nodig hebben. 29 

 30 
Pagina 17 31 
P. de Vries zegt dat regel 12 t/m 15 weggelaten mogen worden. Hij zegt hierbij dat 32 
het negatieve en positieve verschil elkaar opheffen en dat deze niet benoemd 33 
hoeven worden.  34 

 T. van Egmond zegt het mee te nemen. 35 
 36 
Pagina 21 37 
B. van Enckevort zegt dat bij de familiedag winst is gemaakt en benoemd nogmaals 38 
dat de begroting een richtlijn is en geen maximum. Ze zegt dat dit ook geldt voor de 39 
introductie, waarbij je subsidie krijgt en het dan moeilijk wordt om aan het OWI uit te 40 
leggen waarom je winst maakt. Ze zegt dat de deelnemersprijs omlaag kan van de 41 
introductie en dat best verlies mag worden gemaakt, aangezien er veel posten zijn 42 
waar niet overheen wordt gegaan. 43 

 A. van der Velden zegt dat van tevoren onbekend is hoeveel deelnemers de 44 
introductie lopen. Ze zegt dat afgelopen jaar extreem veel deelnemers de 45 
introductie liepen en dat hierdoor winst is gemaakt, maar dat in een jaar met 46 
weinig deelnemers ook winst werd gemaakt. Ze zegt dat het moeilijk is een 47 
richtlijn te bepalen voor de introductie, wat bij een skireis bijvoorbeeld wel kan. 48 

 B. van Enckevort beaamt dit en zegt dat niet teveel op safe gespeeld moet 49 
worden. 50 
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 A. van der Velden zegt dat de familiedag expres onder de promotiecommissie 1 
is geplaatst, zodat bij een winst van de familiedag het geld gebruikt wordt voor 2 
de leden. 3 

 V. van de Pol zegt dat zij in hun jaar de sponsoring van SOOS op de post 4 
introductie hadden en vraagt of het mogelijk is om deze op een algemene post 5 
te zetten. 6 

 A. van der Velden zegt dat dit kan en dat zij dat ook hebben gedaan bij De 7 
Waagh. Ze zegt dat het niet nodig was deze op introductie te zetten en dat ze 8 
deze daarom hebben geschoven naar algemeen. 9 

 V. van de Pol vraagt of geld dat over is van de begroting naar de introductie 10 
gezet kan worden. 11 

 T. van Egmond zegt dat het geld dat over is van de introductie binnenkomt op 12 
de rekening van Postelein en dat dit best gebruikt kan worden. 13 

 A. van der Velden denkt dat V. van de Pol bedoelt wanneer geld over is 14 
gedurende het jaar gekeken kan worden of dit geld te besteden is aan iets 15 
extra’s voor bijvoorbeeld actieve leden. Ze zegt dat eigenlijk een post met 16 
‘overschot’ zou moeten zijn, waarbij halverwege het jaar gekeken kan worden 17 
wat hier mee gedaan moet worden. 18 

 P. de Vries vindt dit een mooi idee en zegt dat het een mooi gebaar is om 19 
actieve leden iets extra’s te geven voor al het harde werk dat door hen is 20 
verricht. Hij zegt wanneer het goed gaat met de vereniging, iets terug gedaan 21 
kan worden. 22 

 23 
Een lid komt binnen. 24 
 25 
Pagina 22 26 
Regel 47: B. van Enckevort weet niet precies wat tijdens de introductie gebeurd is 27 
dat kosten zijn gemaakt voor taxi’s, maar vraagt aan de leden hoe zij denken over 28 
wie verantwoordelijk zijn voor de kosten. 29 

 A. van der Velden zegt na de campuscantus naar het ziekenhuis te zijn 30 
gegaan samen met Willemijn, aangezien zij vanuit de introductiecommissie 31 
toch eindverantwoordelijk blijven. Ze zegt dat vanuit Postelein gehandeld werd 32 
en dat daarom kosten zijn gemaakt. 33 

 V. van de Pol zegt dat ze het hier wel mee eens is, maar dat het niet de 34 
verplichting is van Postelein om dit te vergoeden. Ze zegt dat de 35 
introductiecommissie niet verantwoordelijk is voor wat gebeurt op de 36 
campuscantus, aangezien deze niet door Postelein wordt georganiseerd.  37 

 T. van Egmond zegt dat vooral gefocust moet worden op activiteiten 38 
georganiseerd vanuit Postelein. 39 

 V. van de Pol zegt dat het uit goede wil is om te helpen, maar dat het niet altijd 40 
hoeft. 41 

 P. de Vries zegt dat het mag als het uit toedoen is van Postelein. Hij zegt het 42 
eens te zijn met hoe gehandeld is, maar vindt de campuscantus wel iets 43 
anders. 44 

 E. Gutteling zegt dat bij het ongeluk van de skireis afgelopen jaar op deze 45 
manier moest worden gehandeld. Ze zegt wanneer geen geld is voor 46 
bijvoorbeeld een taxi, weinig keuze is. 47 

o T. van Egmond zegt dat dit gaat om een andere situatie en dat bij dit 48 
incident alles wat voorgeschoten is, is teruggekregen omdat het via de 49 
reisverzekering ging. 50 
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 1 
Een lid komt binnen. 2 
 3 
Pagina 32 4 
B. van Enckevort wil graag opkomen voor de mannen en zegt dat in verhouding 5 
weinig budget is uitgegeven. Ze zegt dat een activiteit best goedkoper gemaakt mag 6 
worden als blijkt dat de lijn met de begroting niet helemaal gehaald wordt. Aan de 7 
andere kant vindt ze het ook mooi dat nu de helft is uitgegeven van wat begroot is. 8 

 T. van Egmond zegt dat hij dit mee zal nemen. 9 
 10 
Pagina 35 11 
Regel 13: P. de Vries vraagt wat T. van Egmond boekhoud technisch gaat doen met 12 
de crediteur van Café de Fuik. 13 

 T. van Egmond zegt dat deze weg geboekt kan worden, maar dat hij dit aan 14 
Willemijn overlaat. 15 

 V. van de Pol zegt dat ze haar best heeft gedaan het geld te betalen, maar dat 16 
Café de Fuik dit niet wilde hebben en dat het dus maar geaccepteerd moet 17 
worden. 18 

 P. de Vries zegt dat Postelein hierom niet verlegen zit, mocht Café de Fuik 19 
hier alsnog mee komen. 20 

 21 
Pagina 40 22 
E. Gutteling zegt dat bij de subsidieaanvraag SNUF staat en vraagt of hier niet 23 
Student Life moet staan. 24 

 T. van Egmond zegt dat dit net met de overdracht is overgegaan. Hij zegt dat 25 
hij dit zal opzoeken en eventueel zal aanpassen. 26 

 27 
T. van Egmond vraagt of er nog algehele opmerkingen zijn over het gehele verslag. 28 

 B. van Enckevort complimenteert T. van Egmond en zegt dat het wederom 29 
een heel mooi verslag is. Ze zegt geen enkele komma op de verkeerde plek te 30 
hebben gezien. 31 

o T. van Egmond bedankt haar. 32 

 P. de Vries geeft zijn complimenten en zegt dat het er zoals altijd goed uitziet. 33 

 E. Gutteling zegt namens N. Kistler dat het verslag er erg goed uit zag en 34 
beaamt dit zelf ook. 35 

 V. van de Pol zegt dat ze zwart op wit zal zeggen dat het verslag goed in 36 
elkaar zit. Ze zegt het verslag vooral heel helder en leesbaar te vinden voor 37 
zover een financieel jaarverslag leesbaar kan zijn.  38 

 39 

7.  Stemmen financieel jaarverslag 2016-2017 40 

Lieke geeft aan dat het financieel jaarverslag 2016-2017 is aangenomen met: 41 

30 stemmen voor 42 

0 stemmen tegen  43 

0 stemmen blanco  44 

 45 

De ALV klapt. 46 

 47 

Lieke dechargeert T. van Egmond als penningmeester 2016-2017. 48 

 49 

De ALV klapt. 50 
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 1 

8.  Voorstellen Raad van Advies 2018 2 

Lieke zegt dat ze, ondanks hun afwezigheid, de Raad van Advies 2017 wil bedanken 3 
en zegt dat zij nog een bedankje zullen ontvangen. Ze vraagt aan het oude bestuur 4 
of zij nog iets willen zeggen, zodat de Raad van Advies 2017 dit kan terug lezen. 5 

 A. de Ronde zegt dat de Raad van Advies met nieuwe inzichten is gekomen 6 
en dat ze met de externe blik van M. van der Hulst anders over bepaalde 7 
dingen is gaan denken. 8 

 T. van Egmond vult aan dat M. van der Hulst altijd met random protocollen en 9 
wetten kwam, waar hij nog nooit iets over had gehoord. 10 

 A. de Ronde zegt dat de Raad van Advies altijd alles nakeek, ook al hadden 11 
ze zelf niet zoveel tijd. Ze zegt dat het persoonlijk advies ook heel fijn was. 12 

 13 

Lieke zegt dat ze de nieuwe Raad van Advies wil voorstellen en vraagt of A. de 14 
Ronde, P. de Vries en I. Pieneman naar voren willen komen. Lieke vraagt of ze 15 
zichzelf willen voorstellen. 16 

 P. de Vries zegt dat hij veel ervaring heeft gehad bij de mannencommissie, de 17 
kascontrolecommissie heeft gedaan en toen penningmeester is geworden van 18 
het 21e bestuur van Postelein. Hij ziet zichzelf als iemand die kritisch is en 19 
daarin open probeert te zijn. Hij gaat uit van ieders visie en kijkt niet teveel 20 
naar de kleine details. Zo wil hij ook de Raad van Advies instappen.  21 

 A. de Ronde zegt dat ze 21 jaar is en in het vierde jaar van haar bachelor zit. 22 
Ze heeft in haar eerste jaar niet zoveel bij Postelein gedaan, behalve veel 23 
aanwezig te zijn op activiteiten. Vervolgens is ze de gala- en 24 
samenvattingencommissie gaan doen en daarna heeft ze de functie van 25 
secretaris bekleed bij Postelein. Ze doet nu de acquisitiecommissie en is actief 26 
bij AKKU. Met afgelopen jaar als bestuur weet ze wat gaande is in de 27 
vereniging. Hiermee kan ze vergelijken met hoe zij het deden en wat anders 28 
kan. Ze vindt persoonlijke benadering belangrijk. 29 

 I. Pieneman komt van studievereniging BOW en zit in het vijfde jaar van haar 30 
bachelor. Ze studeert daarnaast nog een aantal vakken van Filosofie. Twee 31 
jaar geleden was ze secretaris van BOW en vorig jaar voorzitter van het 32 
SOFv. Ze was vooral geïnteresseerd hoe het in andere verenigingen eraan 33 
toe ging en daarom vindt ze het leuk om nu bij Postelein te kijken. Ze zegt dat 34 
het heel anders is bij management en BOW. Ze hoopt dat ze verschillende 35 
dingen kan meegeven, maar ook kan meenemen naar haar eigen vereniging.  36 

 37 

A. van der Velden vraagt wat hun beste eigenschap is als Raad van Advies volgend 38 
jaar. 39 

 P. de Vries zegt dat hij vooral gericht is op hoe het bestuur samen 40 
functioneert. Hierbij is belangrijk wat getoond wordt aan de vereniging en 41 
andere betrokkenen en daar hoort ook visie bij. Hij zegt dat zijn focus hierop 42 
een belangrijk punt is. 43 

 A. de Ronde zegt dat dit haar nauwkeurigheid is. Ze let veel op details en 44 
houdt in de gaten waar je aan kunt denken. Ook vindt ze dat niet altijd alles 45 
perfect hoeft te zijn en hier zal ze op letten. 46 

 I. Pieneman zegt dat ze nieuwsgierig is. Ze is benieuwd hoe het bij andere 47 
mensen gaat. Ze heeft al veel rondgevraagd en weet op verschillende 48 
manieren hoe dingen werken wat goed van pas kan komen.  49 

 50 
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De ALV klapt. 1 

 2 

9.  Voorstellen Kascontrolecommissie 2017-2018 3 

Lieke zegt dat de kandidaten voor de kascontrolecommissie 2017-2018 zich voor 4 
zullen stellen. Ze roept V. van de Pol, M. Kunst en B. van Enckevort naar voren. 5 

 V. van de Pol zegt dat ze 22 jaar is en de master Onderwijskunde doet. In 6 
haar eerste jaar heeft ze niks bij Postelein gedaan, maar daarna de 7 
promotiecommissie en voorlichting- en meeloopdagen commissie is gaan 8 
doen. Vervolgens heeft ze een bestuursjaar gedaan en dit jaar doet ze naast 9 
de kascontrolecommissie ook de carrièrecommissie.  10 

 M. Kunst zegt dat ze 23 jaar is en de master Orthopedagogiek doet. In haar 11 
eerste jaar heeft ze in de studiereiscommissie deelgenomen, in haar tweede 12 
jaar in de studytrip- en promotiecommissie, in haar derde jaar in de 13 
introductiecommissie en in haar vierde jaar in de skireiscommissie. Dit jaar is 14 
ze naast lid van de kascontrolecommissie ook lid van de OLC voor de 15 
masters. 16 

 B. van Enckevort zegt dat ze een master orthopedagogiek doet. In haar eerste 17 
twee jaar heeft ze de promotiecommissie gedaan. Daarna is ze 18 
penningmeester en vicevoorzitter geweest bij Postelein, heeft ze de Postelein 19 
Actief commissie gedaan, is ze kasco geweest bij het SOFv en heeft ze in de 20 
Raad van Advies van Postelein gezeten.  21 

 22 

P. de Vries zegt vooral concrete en aantoonbare kwalificaties te horen. Hij vraagt wat 23 
de kwaliteiten zijn voor de kascontrolecommissie.  24 

 V. van de Pol zegt dat ze houdt van creatief denken en ze weet hoe ze moet 25 
omgaan met een laag banksaldo. Ze weet het een en ander van Conscribo, 26 
maar doordat ze hier niet helemaal in zit kan ze hier ook met een frisse blik 27 
naar kijken en een creatieve oplossing bedenken. 28 

 M. Kunst zegt dat ze heel nauwkeurig en precies is en dat ze altijd alles goed 29 
narekent en telt. Ze geeft aan nog niet heel bekend te zijn met alles, maar wel 30 
heel leergierig te zijn. 31 

 B. van Enckevort zegt enthousiast te zijn en niet bang te zijn voor 32 
moeilijkheden in de begroting. Ze zegt dat Afrika niet zo snel in de zee zakt en 33 
dat het allemaal goed komt. 34 

 35 

A. de Ronde vraagt wat de financiële ervaringen zijn die hen geschikt maakt als 36 
kascontrolecommissie. 37 

 V. van de Pol zegt dat ze als bestuursverantwoordelijke de begroting van de 38 
introductie heeft gemaakt en in de galacommissie penningmeester was. Ze 39 
heeft genoeg basiskennis en kan veel leren. 40 

 M. Kunst zegt niet heel veel ervaring te hebben. Ze is commissiehoofd 41 
geweest in een commissie waar veel geld bij kwam kijken en die kennis neemt 42 
ze mee. 43 

 B. van Enckevort zegt dat ze penningmeester was in haar bestuursjaar, 44 
penningmeester bij de Postelein Actief commissie en kascontrole bij het 45 
SOFv. Ze probeert nu haar eigen begroting op orde te krijgen.  46 

 47 

P. de Vries vraagt wat hun grootste financiële dan wel boekhoudkundige probleem is 48 
dat ze hebben opgelost. 49 
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 B. van Enckevort vraagt of dit op persoonlijk of professioneel gebied is. 1 

 P. de Vries zegt dat persoonlijk leuker is, maar dat professioneel ook mag. 2 

 B. van Enckevort zegt dat ze als penningmeester de hoofdkas ging tellen en 3 
toen op een groot verschil uitkwam. Ze is toen drie uur bezig geweest om te 4 
zoeken naar een bon en uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. 5 

 V. van de Pol zegt dat ze onlangs een weekendje Landal Greenparks had 6 
geboekt en hiervoor de eerste aanbetaling had gedaan. Een tijdje later moest 7 
de tweede aanbetaling gedaan worden en toen bleek dat ze het ontvangen 8 
geld van iedereen zelf al had uitgegeven. Daar heeft ze uiteindelijk creatieve 9 
oplossingen voor bedacht. 10 

 M. Kunst zegt dat zij heeft nagedacht, maar niet zozeer iets kon bedenken. Ze 11 
zegt dat haar persoonlijke boekhouding en die binnen de commissie altijd wel 12 
op een rijtje heeft.   13 

o P. de Vries merkt op dat zij de enige is die dus geen fout maakt. 14 

o M. Kunst zegt dat ze daarom nodig is. 15 

 16 

10.  Stemmen Kascontrolecommissie 2017-2018 17 

Lieke zegt dat V. van de Pol is aangenomen als lid van de kascontrolecommissie 18 
2017-2018 met:  19 
26 stemmen voor 20 
0 stemmen tegen  21 

0 stemmen blanco  22 

 23 

De ALV klapt. 24 

 25 

Lieke zegt dat M. Kunst is aangenomen als lid van de kascontrolecommissie 2017-26 
2018 met:  27 
25 stemmen voor 28 

0 stemmen tegen  29 

1 stemmen blanco  30 

 31 

De ALV klapt. 32 

 33 

Lieke zegt dat B. van Enckevort is aangenomen als lid van de kascontrolecommissie 34 
2017-2018 met:  35 
26 stemmen voor 36 
0 stemmen tegen  37 

0 stemmen blanco  38 

 39 

De ALV klapt. 40 

 41 

Lieke feliciteert de nieuwe kascontrolecommissie namens het gehele bestuur. 42 

 43 

P. de Vries vraagt waarom het quorum nu vastgesteld is op 26 en bij het financieel 44 
jaarverslag op 30. 45 

 Lieke zegt dat dit te maken heeft met het oude bestuur dat niet mee mocht 46 
stemmen met het financieel jaarverslag en nu de kascontrolecommissie die 47 
niet mee mag stemmen.  48 

 49 
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11.  Installeren/deinstalleren Kascontrolecommissie 2017-2018 1 

Lieke de-installeert O. Nelissen, E. Grotentraast en Y. Frankena als 2 
kascontrolecommissie 2016-2017. 3 
 4 
De ALV klapt. 5 
 6 
Lieke overhandigt de kascontrolecommissie 2016-2017 een bedankje. 7 

 T. van Egmond bedankt de kascontrolecommissie voor het controleren van 8 
zijn boekhouding. 9 

 10 
Lieke installeert V. van de Pol, M. Kunst en B. van Enckevort als 11 
kascontrolecommissie 2017-2018. 12 
 13 
De ALV klapt.  14 
 15 

12.  Presenteren verdeelsleutel S-feest 2018 16 

Lieke zegt dat het S-feest georganiseerd wordt door N.K.S.W. Kompanio, maar dat 17 
zij hiervoor niet voldoende geld hebben en daarom het geld geleend zal worden bij 18 
SPiN. Dit gaat om € 2800,00 om de kosten van het S-feest te betalen. De jaren 19 
hiervoor is nooit verlies gedraaid bij het S-feest, op het verlies van € 10,00 afgelopen 20 
jaar, dus daar wordt ook dit jaar niet vanuit gegaan. In geval van winst gaat het 21 
verdiende geld naar Kompanio, zodat zij een eigen vermogen op kunnen bouwen. 22 
Indien er toch verlies wordt gedraaid, treedt de verdeelsleutel in werking. Hierin staat 23 
ook Postelein garant voor geld en het staat statutair vastgelegd dat hier tijdens een 24 
alv over gestemd moet worden. De verliessleutel is als volgt: tot een verlies van  25 
€ 500,00 wordt het verlies gedeeld door de zes lidverenigingen. Dit betekent dat 26 
Postelein maximaal € 83,33 aan verlies moet betalen. Bij een verlies van € 500,00 27 
euro of meer betaalt SPiN het bedrag boven de € 500,00.  28 

 A. van der Velden vraagt waarom SPiN voor zoveel geld garant wil staan. Ze 29 
zegt dat zij bij een hoog verlies veel uit eigen zak moeten betalen, al denkt ze 30 
niet dat dit snel het geval zal zijn. 31 

o Lieke zegt dat de kans heel klein is dat het verlies meer dan € 500,00 32 
wordt. Ze zegt dat SPiN het grootste vermogen heeft en dat andere 33 
lidverenigingen niet meer wilden bijdragen dan het huidige bedrag. 34 

 T. van Egmond vraagt of de ALV van SPiN dit al heeft goedgekeurd. 35 
o Lieke zegt dat de ALV moeilijk deed, maar dat het er wel doorheen is 36 

gekomen. 37 

 O. Nelissen vraagt wat gebeurt als winst wordt gemaakt op het S-feest. 38 
o Lieke zegt dat deze naar N.K.S.W. Kompanio gaat. 39 

 R. Eikholt zegt dat afgelopen jaar verlies is gedraaid en vraagt wat de ideeën 40 
voor dit jaar zijn om geen verlies te draaien. 41 

o Lieke zegt dat afgelopen jaar het verlies mede kwam door de planning 42 
van een aantal andere grote feesten, zoals het open feest van Carolus 43 
Magnus en het M-feest. Ze zegt dat hier dit jaar rekening mee is 44 
gehouden. 45 

o R. Eikholt vraagt of het alleen hier op is gebaseerd of dat het ook onder 46 
de leden is nagevraagd. 47 

o Lieke zegt dat dit nooit zeker is, maar dat het S-feest afgelopen jaren 48 
altijd goed heeft gelopen. 49 
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 P. de Vries vraagt wat het standpunt was van Postelein toen de verdeelsleutel 1 
besproken werd. Hij vraagt hoe de verhoudingen tussen de lidverenigingen 2 
liggen. 3 

o Lieke zegt dat in de eerste verdeling gekeken is naar het ledenaantal 4 
en de kaartverkoop afgelopen jaar van de lidverenigingen. Dit bleek 5 
geen reële verdeling, want dan zou SPiN voor een nog groter deel 6 
garant moeten staan. 7 

o Willemijn zegt dat kleine verenigingen relatief veel moesten bijdragen 8 
wanneer gekeken werd naar het aantal leden dat zij brachten. Ze zegt 9 
dat het voor Postelein niet zoveel uitmaakte en dat ze in beide 10 
verdelingen op ongeveer hetzelfde bedrag uitkwamen. 11 

o P. de Vries vraagt hoe wordt omgegaan met de machtspositie die SPiN 12 
nu kan bemachtigen. 13 

o Lieke zegt dat ze niet het idee heeft dat SPiN hier gebruik van maakt. 14 
Ze zegt dat zij de grootste vereniging zijn en de meeste leden hebben, 15 
dus hoe dan ook een soort machtspositie hebben, aangezien zij 16 
belangrijk zijn voor de hoeveelheid mensen die komen. 17 

 V. van de Pol vraagt of de lening invloed heeft op de toegangsprijs. Ze zegt 18 
dat ze voor kan stellen dat het grote risico voor de lening bij bezoekers 19 
neergelegd wordt. 20 

o E. Gutteling zegt dat de prijs hetzelfde blijft als vorig jaar. Ze zegt dat 21 
verenigingen die niet met de verdeelsleutel akkoord gaan de 22 
toegangsprijs voor niet-leden moeten betalen. 23 

 A. van der Velden wil nog even terugkomen op R. Eikholt en zegt dat ze kan 24 
herinneren dat afgelopen jaar weinig Postelein leden aanwezig waren op het 25 
S-feest en dat dit naar haar inzien niet door de andere feesten kwam. 26 

o Willemijn zegt dat het aantal leden van Postelein boven de 100 was. 27 
o Ivet zegt dat het aantal leden van Postelein tegenviel wegens het 28 

tentamen van de ALPO. Ze zegt dat deze periode ook druk was met 29 
andere activiteiten van Postelein en dat leden keuzes moesten maken. 30 
Wat betreft de open feesten had dit vooral invloed op externen. 31 

o A. van der Velden zegt dat Posteleinborrels ook wel eens in 32 
tentamenweken van de HAN hebben plaatsgevonden en dat dit toen 33 
geen effect had op de hoeveelheid mensen. Ze vraagt of onderling is 34 
gevraagd hoe de opkomst van Posteleinleden aankomend jaar 35 
verbeterd kan worden. 36 

o Ivet zegt dat een borrel niet te vergelijken is met een S-feest, 37 
aangezien een borrel bijvoorbeeld al om 21.00 uur begint en men dan 38 
nog op tijd naar bed kan. 39 

o A. van der Velden zegt dat dit niet vaak gebeurt bij Posteleinborrels.  40 
o Ivet zegt dat Postelein kan peilen onder de leden wat de reden is, maar 41 

dat Postelein het feest zelf niet organiseert. 42 
o A. van der Velden zegt dat Postelein wel bijdraagt en dus het geld wel 43 

waard is om na te vragen. 44 
o Lieke zegt dat Postelein alleen bijdraagt bij een verlies. Ze zegt dat met 45 

de datum rekening is gehouden met de jaarplanning van alle zes de 46 
lidverenigingen en met de planning van open feesten. De rest zal een 47 
kwestie van promotie zijn. 48 

o A. van der Velden zegt dat ze het fijn zou vinden als hier goed over 49 
nagedacht zou worden. Ze ziet graag een terugkoppeling van hoe de 50 
promotie wordt aangepakt. 51 
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o Lieke zegt dat hier naar gekeken zal worden en dat op de volgende alv 1 
een terugkoppeling gegeven zal worden. 2 

o L. Peeters zegt dat het S-feest de afgelopen jaren altijd erg populair 3 
was en dat vorig jaar in de periode van het S-feest veel andere 4 
activiteiten waren waardoor een keuze gemaakt moest worden. Ze zegt 5 
dat het al veel zou schelen als met de planning rekening is gehouden. 6 

o A. van der Velden zegt dat geen aannames worden gedaan over 7 
waarom het S-feest vorig jaar slecht liep, maar dat dit uitgezocht moet 8 
worden. Ze is het eens met L. Peeters dat het een jaar minder is 9 
geweest, maar dat het daarvoor wel altijd goed liep.  10 

 V. van de Pol zegt dat het belangrijk is dit op een alv te bespreken aangezien 11 
dit het enige moment is waarop Postelein invloed heeft op N.K.S.W. 12 
Kompanio. Ze zegt dat het geen aanval is op Postelein, maar een 13 
terugkoppeling naar N.K.S.W. Kompanio. Ze vindt het opvallend dat het S-14 
feest op een maandag is gepland. 15 

o Lieke zegt dat het moeilijk was met de jaarplanning. Ze zegt dat SPiN 16 
een lustrumjaar heeft en hierdoor een aantal data afvielen. Ook is de 17 
optie geweest om het S-feest op een donderdag te plannen, maar op 18 
deze datum zat Doornroosje vol en zou het verplaatst moeten worden 19 
naar Waalhalla. Uiteindelijk bleek maandag 19 maart de beste optie. 20 

o V. van de Pol vraagt waarom het niet op een vrijdag wordt 21 
georganiseerd, aangezien veel verenigingen dan geen activiteiten 22 
organiseren. 23 

o Lieke zegt dat veel leden dan met werk zitten. Ze zegt dat steeds 24 
minder mensen op kamers zitten en ook moeten betalen voor het OV 25 
als het S-feest op vrijdag zou plaatsvinden. 26 

o E. Gutteling zegt dat veel gepuzzeld is voor een goede datum en dat zij 27 
voor Postelein heeft gepleit, aangezien telkens een goede datum in de 28 
tentamenweek van Postelein viel. Ze zegt dat Waalhalla op een 29 
gegeven moment een optie was, maar dat de capaciteit hier vele malen 30 
kleiner is, aangezien het maximum aantal bezoekers hier bijna lager is 31 
dan het bezoekersaantal van vorig jaar. Om deze reden is dan ook voor 32 
de maandag gekozen. 33 

o V. van de Pol zegt dat ze dit een goede uitleg vindt. 34 

 R. Eikholt vraagt welke activiteiten nog meer in die week georganiseerd zullen 35 
worden. 36 

o Lieke zegt dat in dezelfde week ook een NVO praktijkavond en een 37 
Pitcherparty plaatsvinden. 38 

o R. Eikholt merkt op dat er verschillende stages zijn op de dag na het S-39 
feest. 40 

o Lieke zegt dat dit klopt en dat ALPO 1 en masterstudenten stage 41 
hebben. 42 

o E. Gutteling zegt dat zoveel mogelijk rekening is gehouden om het S-43 
feest buiten de tentamens te houden. De keuze was tussen de 44 
maandag een week voor de tentamens of de donderdag van de 45 
tentamens.  46 

 P. de Vries zegt dat de commissie het goed heeft bekeken en geeft hiervoor 47 
zijn complimenten. Hij vraagt waarom Postelein niet heeft aangeboden om 48 
ook een deel op te vangen wanneer verlies gedraaid zou worden, aangezien 49 
Postelein voldoende financiële middelen heeft. 50 
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o Willemijn zegt dat dit nooit gevraagd was en SPiN vrij snel aanbood om 1 
garant te staan. Ze zegt dat Postelein alsnog kan bijdragen wanneer 2 
verlies gedraaid wordt. 3 

o P. de Vries zegt dat de positie financieel gezien goed is. Hij zegt dat de 4 
machtspositie van SPiN is afgenomen, maar dat deze beperkt had 5 
kunnen worden. 6 

o Willemijn zegt dat SPiN hiervoor ook de betalende vereniging was en 7 
dat het daarom een beetje die kant op is gerold. 8 

o L. Peeters vraagt zich af waarom druk gemaakt wordt over de 9 
machtspositie. Ze zegt dat Postelein bij het gala ook altijd de grootste 10 
vereniging is die de meeste kaartjes verkoopt en dat het daar ook goed 11 
ging. 12 

o Lieke zegt dat het bestuur dit ook zo ervaart en dat ze met het maken 13 
van de planning niet het idee had dat meer rekening werd gehouden 14 
met SPiN. 15 

o E. Gutteling zegt dat in de S-feest commissie evenveel SPiN als 16 
Posteleinleden zitten en dat bestuursleden aanwezig zijn om elke 17 
vereniging evenveel kans te geven. 18 

o P. de Vries zegt dat zijn beeldschets nu weg is en bedankt E. Gutteling 19 
hiervoor. 20 

 A. de Ronde vraagt of bij N.K.S.W. Kompanio gestemd is over het afsluiten 21 
van de lening. 22 

o E. Gutteling zegt dat in het beleidsplan is opgenomen dat een lening 23 
met SPiN afgesloten zal worden. 24 

o A. de Ronde zegt dat in de statuten van N.K.S.W. Kompanio staat dat 25 
zij moeten stemmen met de lidverenigingen wanneer zij een lening 26 
afsluiten. 27 

o E. Gutteling zegt dat dit is gedaan. 28 

 29 

13. Stemmen verdeelsleutel S-feest 2018 30 

De verdeelsleutel van het S-feest 2018 is aangenomen met: 31 

22 stemmen voor 32 

1 stem tegen 33 

6 stemmen blanco 34 

 35 

14. W.V.T.T.K. 36 

Lieke zegt dat de subsidie van de studiereis besproken zal worden en ze begint met 37 
het uitleggen van de situatie. Ze zegt dat de afgelopen jaren het 38 
internationaliseringsfonds van sociale wetenschappen subsidie gaf voor de studiereis 39 
van Postelein. Dit besloeg € 48,00 tot € 50,00 per deelnemer. Het is echter gebleken 40 
dat de faculteit van sociale wetenschappen dit geld onterecht uitgaf in vergelijking 41 
met andere faculteiten, dus zijn ze gedwongen deze subsidie te laten vervallen. Dit 42 
betekent dat een groot gat valt in de begroting. Nu gaan de commissie en het 43 
bestuur alles doen om dit gat zo veel mogelijk op te vullen door middel van 44 
werkacties en sponsoring. Ook zal nog gekeken worden of het onderwijsinstituut 45 
meer wil bijdragen, maar het gat zal hiermee naar alle waarschijnlijkheid niet volledig 46 
gedekt kunnen worden, waardoor verlies wordt gedraaid wat niet ingecalculeerd was. 47 
Lieke zegt dat het bestuur advies wil vragen aan de ALV. Ze zegt dat tot bestuursjaar 48 
2015-2016 Postelein aan reizen bijdroeg. Dit ging toen om 5% van de 49 
deelnemersprijs en voorheen was dit 10%. Vanwege het onverwachte gat in de 50 



 
 

17 
 

begroting kan gekeken worden of Postelein een eventuele bijdrage kan leveren om 1 
het gat in de begroting te verkleinen en de prijs voor deelnemers te verlagen.  2 

 V. van de Pol vraagt of het wegvallen van het internationaliseringsfonds de  3 

€ 100,00 subsidie is of dat het gaat om geld dat Postelein ontvangt. 4 

o Lieke zegt dat het gaat om geld dat Postelein krijgt en dat de € 100,00 5 
die vanuit Student Life beschikbaar wordt gesteld, blijft. 6 

 P. de Vries vraagt wat gedaan wordt met het advies. 7 

o Lieke zegt dat het bestuur wil peilen wat de leden vinden en dat bij een 8 
positief advies een extra alv gepland zal worden om hierover te 9 
stemmen, aangezien dan wordt afgeweken van de begroting. 10 

 V. van de Pol vraagt of het bestuur zelf al een idee of voorstel heeft. 11 

o Lieke zegt dat ze twee stellingen heeft. Ze zegt dat de eerste optie is 12 
om Postelein 5% bij te laten dragen aan de studiereis. 13 

o P. de Vries vraagt om wat voor een bedrag dit gaat. 14 

o Lieke zegt dat dit hooguit € 800,00 is, omdat de maximum prijs voor de 15 
reis € 400,00 zal zijn en maximaal 40 deelnemers mee zullen gaan. 16 

o E. Gutteling vraagt of dit alleen voor de studiereis is of ook voor de 17 
skireis. 18 

o Lieke zegt dat dit alleen voor de studiereis zal zijn, omdat bij de 19 
begroting geen rekening is gehouden met het wegvallen van het 20 
internationaliseringsfonds en dit onverwachte gat bij de skireis niet het 21 
geval is. 22 

 L. Peeters vraagt of dan in de begroting wordt uitgegaan van een bijdrage van 23 
5% en daarom heen dan werkacties en sponsoring worden gepland om het 24 
overgebleven gat op te vullen.  25 

o Lieke zegt dat zoveel mogelijk geld uit werkacties en sponsoring 26 
gehaald zal worden en dat daarna gekeken wordt naar het geld van 27 
Postelein. 28 

 O. Nelissen vraagt wat de tweede stelling is. 29 

o Lieke zegt dat de tweede stelling is dat Postelein het bedrag aan de 30 
studiereis bijdraagt  waarbij nu het gat valt. 31 

o E. Gutteling vraagt wat het gat is. 32 

o T. van Egmond zegt dat dit € 2000,00 is. 33 

 A. van der Velden vraagt of € 2000,00 het maximale bedrag is.  34 

o B. van Enckevort zegt dat dit in haar jaar € 2400,00 was. Ze zegt dat in 35 
het 17e en 18e bestuur voor alle reizen een vast bedrag werd 36 
bijgedragen. Ze zegt dat het 19e bestuur over is gegaan naar een 37 
procentuele bijdrage, omdat de reizen verschilden in prijs. 38 

 V. van de Pol zegt dat zij principieel tegen werkacties is. Ze zegt dat met 39 
werkacties eigen loon wordt gegeven aan mensen die op reis gaan. Ze vindt 40 
dit nobel, maar zegt wel dat een grens getrokken moet worden aangezien 41 
iedereen het al druk genoeg heeft. Ze zegt dat het niet uitmaakt hoe het gat 42 
gedicht wordt, aangezien het onvoorziene kosten zijn. 43 

o P. de Vries zegt dat hij het hier mee eens is. Hij vindt dat commissies 44 
hierin vrij gelaten moeten worden als zij zelf werkacties willen. Hij zegt 45 
dat hij de stelling zo zou maken dat Postelein bereid is om bij te dragen 46 
los van werkacties. 47 

o Lieke zegt dat ze dit mee zal nemen. 48 

 A. de Ronde vraagt waarom de bijdrage ooit is afgeschaft.  49 
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o B. van Enckevort zegt dat hiermee de algemene cashflow omlaag gaat 1 

o B. van Enckevort zegt dat een belangrijk tegenargument voor de 2 
bijdrage aan reizen was dat veel geld naar relatief weinig leden ging. 3 

o P. de Vries zegt dat een voorargument is dat de studiereis een 4 
visitekaartje is voor Postelein en de opleiding. 5 

 V. van de Pol zegt dat onverwachte kosten worden gemaakt die niet in de 6 
begroting staan. Ze zegt dat dit onder onvoorziene kosten kan vallen. 7 

o Lieke vraagt of zij dus niet zou bijdragen als Postelein, maar eerder het 8 
verlies zou betalen. 9 

o V. van de Pol zegt dat sponsoring wel kan, maar dat deze vanuit 10 
Postelein betaald kan worden. Ze zegt dat meer kosten zullen zijn dan 11 
bij de post onvoorzien zijn begroot. 12 

o Willemijn zegt dat de deelnemersprijs op dit moment op € 400,00 staat. 13 
Ze vraagt wat V. van de Pol hiervan denkt. 14 

o V. van de Pol zegt dat nagegaan moet worden of de reis dit bedrag 15 
waard is. Ze zegt dat een afweging gemaakt moet worden of de prijs en 16 
kwaliteit in verhouding liggen. Ze zegt dat de tekortkoming best door 17 
Postelein betaald kan worden en ze is benieuwd naar de mening van 18 
het bestuur in de volgende alv. 19 

o P. de Vries zegt dat het onvoorziene kosten zijn, omdat van de 20 
algemene begroting wordt uitgegaan. Hij zegt dat je als bestuur richting 21 
je eind begroting wil gaan, of deze nou in de plus of de min is. De 22 
kosten die hier extra gemaakt worden, zullen gecompenseerd moeten 23 
worden door op andere posten minder kosten te maken. Hij zegt dat 24 
afgevraagd moet worden of hier toestemming nodig is van de leden van 25 
Postelein of niet. Hij zegt dat hij een stemming zal doen om op veilig te 26 
spelen en de leden achter je te hebben. 27 

 Veerle zegt dat erover na is gedacht en dat iedereen wel een mening heeft 28 
kunnen vormen. Ze zegt dat het bestuur de meningen mee zal nemen.   29 

 30 

Gevraagd wordt of de handen omhoog gehouden kunnen worden wanneer men 31 
positief is over een bijdrage van Postelein. 32 

 Bijna alle handen gaan omhoog, wat betekent dat de ALV positief is over een 33 
bijdrage van Postelein. 34 

 35 

Lieke bedankt de ALV voor hun advies. 36 

 37 

 B. van Enckevort zegt dat het onvoorziene kosten zijn, maar dat deze wel van 38 
tevoren bekend zijn. Ze denkt dat bij een afwijking van de begroting van meer 39 
dan € 1000,00 die van tevoren bekend is, gestemd moet worden in de alv. Ze 40 
zegt dat dit uitgezocht moet worden. Ze zegt dat een bijdrage voor een reis 41 
een grote discussie is en dat het handig is om een constructie te maken die 42 
een aantal jaar meegaat, zodat er een doorgaande lijn is. Aangeraden wordt 43 
om te kiezen voor een procentuele bijdrage, die eventueel ook uitgebreid kan 44 
worden naar andere reizen. 45 

o Lieke zegt dat eerst het idee was om alleen voor dit jaar ernaar te 46 
kijken, maar dat gekeken zal worden naar een vaste regeling. 47 

o B. van Enckevort zegt dat het goed is om alleen deze situatie te 48 
bekijken, maar dat gekeken kan worden naar een construct dat 49 
makkelijk door te trekken is. 50 
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o A. de Ronde zegt dat het goed is dat hier naar gekeken wordt, 1 
aangezien de studiereis steeds duurder wordt en het animo juist 2 
minder. 3 

o Lieke beaamt dat de vliegtickets en hostels dit jaar inderdaad duurder 4 
zijn. 5 

o E. Gutteling zegt dat zij bij N.K.S.W. Kompanio ook een mail hebben 6 
ontvangen waarin stond dat Student Life nog wel subsidieert. Ze vraagt 7 
of de bijdrage van Student Life wel blijft. 8 

o Lieke zegt dat dit zo is. 9 

 B. van Enckevort geeft tot slot als tip mee dat bezoeken van een congres in 10 
het buitenland veel geld van Student Life op kan leveren. 11 

o Lieke zegt dat ze dit mee zal nemen. 12 

 13 

15. Rondvraag 14 

A. van der Velden vraagt hoe de punten van de commissiebattle geteld worden bij 15 
deze alv. Ze vraagt of foto’s voor de Waagh ook meetellen. 16 

 Demi zegt dat de namen die in de notulen staan de aanwezigen zijn. 17 
 18 
R. Eikholt zegt dat commissies met vier personen met drie of meer personen 19 
aanwezig moeten zijn, willen zij meer dan 60% aanwezigheid hebben. Hij vraagt of 20 
de bestuursverantwoordelijke ook mee mag tellen. 21 

 Lieke zegt dat deze niet meetelt en dat R. Eikholt hard zijn best mag doen. 22 
 23 
V. van de Pol zegt dat ze van B. Radstaak had vernomen dat docenten geen 24 
voorstander zijn van samenvattingenverkoop. Ze vraagt hoe de verhouding is tussen 25 
de verkoop van samenvattingen en de subsidie van het OWI. 26 

 Lieke zegt dat ze in gesprek zijn geweest met A. Bosman hierover en dat 27 
hieruit kwam dat docenten het vooral vervelend vonden dat ze benaderd 28 
werden of hun boek nog bleef en dat Postelein vervolgens samenvattingen 29 
ging verkopen. Afgesproken is om nog steeds samenvattingen te verkopen, 30 
aangezien zij ook begrepen dat het voor Postelein een bron van inkomsten is.  31 

 32 
V. van de Pol complimenteert E. Gutteling, aangezien zij het in haar eentje aan het 33 
opboksen was tegenover de kritiek van de ALV. 34 

 De ALV klapt. 35 
 36 
P. de Vries wil nog even terugkomen op de samenvattingen en zegt dat docenten 37 
moeten zorgen dat hun vak dusdanig uitdagend is. Hij zegt dat het geven van de 38 
schuld aan Postelein niet terecht is. 39 

 M. Peters zegt samenvattingen vaak als naslagwerk te kopen. 40 

 L. Peeters zegt dat een andere optie Stuvia is, maar dat hier de 41 
samenvattingen niet gecontroleerd worden. 42 

o Lieke zegt dat A. Bosman het hier ook mee eens was en dat ze het fijn 43 
vond dat Postelein controle en zicht hier op heeft. 44 

 S. van de Wijdeven zegt dat het ook eigen verantwoordelijkheid is. Ze zegt 45 
zelf altijd te leren van samenvattingen in plaats van uit boeken. 46 

 47 
A. de Ronde wil de kascontrolecommissie feliciteren en ze bedankt T. van Egmond 48 
voor het dragen van de verantwoordelijkheid over het financieel jaarverslag. Ze zegt 49 
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dat ze de informele vragen mist en vraagt hoeveel bestuurspunten het bestuur tot nu 1 
toe heeft behaald. 2 

 Ivet zegt dat het prima gaat en dat ze twaalf punten heeft. 3 

 Mei Ying zegt dat ze er nul heeft. 4 

 Veerle zegt dat het er van af hangt of het voor of na de wissel is, maar dat ze 5 
er officieel nul heeft. 6 

 Willemijn zegt dat ze er nul heeft. 7 

 Lieke zegt dat ze er nul heeft. 8 

 Demi zegt dat ze gisteren nog gelijk stond met Ivet. 9 
 10 
Willemijn wil graag de kascontrolecommissie feliciteren en hoopt het hen niet al te 11 
moeilijk te maken aankomend jaar. 12 
 13 
Lieke vraagt hoeveel bestuurspunten A. de Ronde afgelopen jaar heeft gehaald. 14 

 A. de Ronde zegt dat ze er 42 in een heel jaar heeft behaald. Ze zegt dat T. 15 
van Egmond iets minder had, namelijk iets in de 30. 16 

 17 

16. Sluiting 18 

Lieke bedankt alle aanwezigen en sluit om 20.43 uur de vergadering.  19 
 20 
De ALV klapt. 21 


