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Algemene ledenvergadering  
31-01-2018 
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   3 
  Commissiehoofden: R. Eikholt, N. van der Meer, O. Nelissen,  4 

D. Jansen, J. van Hielkema, R. van Asperen, E. Gutteling,  5 
T. van Egmond, K. Schilders, H. van den Boomen, F. Dijkstra, M. In ‘t 6 
Zandt  7 

  Leden: L. Lankheet, L. Bekedam, S. Aalbers, Y. Meeuwsen,  8 
T. van de Mortel, M. van Vechel, L. Peeters, M. Ankersmit 9 

  10 
  Totaal: 21 11 
 12 
Afwezig bij 13 
kennis- 14 
geving:  B. van Enckevort (machtigt M. Ankersmit), A. van der Velden 15 

(machtigt A. de Ronde), M. Koldemeule (machtigt E. Gutteling),  16 
V. van de Pol (machtigt K. Schilders), P. de Vries (machtigt R. van 17 
Asperen)  18 

 19 

1. Opening 20 

Lieke opent om 18.32 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  21 

 22 

2. Vaststellen agenda  23 

De agenda is vastgesteld.  24 
 25 

3. Goedkeuren notulen 26 

Lieke zegt dat stijl- en spellingfouten tot een week na de alv per e-mail gestuurd  27 
kunnen worden. 28 
 29 
De notulen van 28 november 2017 zijn goedgekeurd met inachtneming van de 30 
wijzigingen van de stijl- en spelfouten.  31 

 32 

4. Mededelingen bestuur 33 

a. Secretaris 34 

 Begin december is de eerste editie van het Posteleinjournaal van de nieuwe 35 
mediacommissie verschenen op de website. Het filmpje heeft in totaal 82 36 
weergaven op YouTube. Een korte preview van het filmpje was te zien via 37 
Facebook, zodat al een beeld gevormd kon worden wat allemaal in het 38 
Posteleinjournaal kwam. Verschillende activiteiten zijn uitgelicht en hiervan 39 
zijn goede sfeerbeelden gegeven. Aan het eind van het filmpje waren twee 40 
dilemma's te zien. Leden konden via Facebook reageren voor welk dilemma 41 
zij zouden kiezen en maakten hierbij kans op een Postelein goodie.  42 

  43 
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 In week 3 is een snapchat account aangemaakt voor Postelein. Leden kunnen 1 
Postelein toevoegen via snapchat en kunnen zo toegevoegd worden in het 2 
Snapchat verhaal. In dit verhaal kunnen bijvoorbeeld sfeerbeelden tijdens een 3 
activiteit gedeeld worden, zodat leden die niet op de activiteit zijn, kunnen zien 4 
hoe het daar is. Het is geheel vrijblijvend om Postelein toe te voegen en 5 
doordat gebruik wordt gemaakt van een snapchat verhaal, krijgen leden geen 6 
melding wanneer hier iets in wordt geplaatst. 7 

o R. van Asperen zegt dat de naam van Demi te zien was toen zij 8 
Postelein toevoegde op Snapchat. 9 

 Demi zegt dat ze het Postelein account in eerste instantie 10 
moest verifiëren met een telefoonnummer en toen haar eigen 11 
nummer had gebruikt. Leden die haar telefoonnummer 12 
hebben en Postelein meteen toevoegden konden dus haar 13 
naam hebben gezien. Ze zegt dat het nu als het goed is niet 14 
meer zo is.  15 

 16 

b. Penningmeester 17 

 Op maandag 22 januari is voor de eerste keer de contributie afgeschreven. Bij 18 
leden waarbij werd gestorneerd zal de contributie alsnog worden 19 
afgeschreven middels een tweede poging. Hierover zullen de desbetreffende 20 
leden nog op de hoogte worden gesteld. Leden met een buitenlandsrekening 21 
nummer is gevraagd de contributie over te maken. 22 

 23 

c. Commissaris PR 24 

 In week 49 werd de allereerste PosteleinPost van bestuursjaar 2017-2018 25 
uitgedeeld met als thema ‘out of te box’. Dit jaar zijn de rubrieken ‘Het 26 
biechtbord, ‘Het dagboek van’ en ‘Cursussen en ticketuren’ nieuw in de 27 
Posteleinpost. 28 

 Op dinsdag 5 december heeft een Posteleinborrel plaatsgevonden in Café de 29 
Fuik. De borrel stond in het thema van Sinterklaas en de eerste vijftig 30 
aanwezigen kregen dan ook een drankpresentje van de promopieten bij de 31 
deur. Daarnaast golden de acties per uur: van 21.00 uur tot 22.00 uur een fles 32 
wijn voor € 10,00, van 22.00 uur tot 23.00 uur een meter bier voor € 10,00 en 33 
van 23.00 uur tot 00.00 uur een bucket naar keuze voor € 5,00. Op deze 34 
borrel waren 67 posteleinleden aanwezig.  35 

 In week 50 is de Posteleinkleding besteld bij Dressme Clothing. In totaal zijn 36 
58 kledingstukken besteld, waarvan 13 skireistruien, 27 normale truien en 18 37 
trainingsbroeken. De kleding kon vanaf week 3 opgehaald worden in de 38 
Posteleinkamer en is nog steeds af te halen voor leden die deze nog niet 39 
hebben opgehaald.  40 

 In week 50 heeft de tweede tentamenactie van het studiejaar plaatsgevonden. 41 
De tentamenactie was een Fruitsnoepje met de slogan: 'Met dit snoepje is je 42 
tentamen halen een garantie, nog even doorzetten en dan lekker vakantie'. 43 
Doordat op het laatste moment een aantal lokalen waren toegevoegd aan het 44 
tentamenrooster, heeft de promotiecommissie helaas niet van ieder jaar 45 
iedere student kunnen bereiken.   46 

 Op woensdag 13 december heeft de P-uitreiking van de ALPO op de HAN 47 
plaatsgevonden. Lieke, Mei Ying en Veerle waren hierbij aanwezig. Postelein 48 
heeft een praatje gegeven en ongeveer 41 studenten hebben namens 49 
Postelein een gelukspoppetje met hieraan een felicitatiewens ontvangen. 50 
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 1 

 2 

d. Commissaris Onderwijs  3 

 Geen mededelingen. 4 

 5 

e. Commissaris Activiteiten 6 

 Woensdag 29 november heeft de eerste mannenactiviteit plaatsgevonden. De 7 
mannen hebben bierpong en bierpaniek gespeeld, gingen de strijd aan tijdens 8 
een bierestafette en sloten af met een pubquiz. Zestien mannen waren hierbij 9 
aanwezig. Na de activiteit zijn een aantal mannen doorgegaan naar de 10 
BaMyPo. 11 

 Op woensdag 29 november heeft de tweede BaMyPo plaatsgevonden. Het 12 
thema was BaMyPokemon. Bier was tot 00:30 uur € 1,00, pokeball (stuiterbal) 13 
was € 2,00 en Jägermeister was wederom € 2,00. De sfeer gedurende de 14 
BaMyPo was goed en aardig wat bezoekers hadden wat gedaan met het 15 
Pokémon thema. De muziek beviel dit keer velen malen beter en het 16 
personeel van de El Sombrero was goed geïnstrueerd waardoor alles soepel 17 
verliep.  18 

 Op dinsdag 23 november heeft een gesprek plaatsgevonden met M. Ijben van 19 
de El Sombrero. In dit gesprek kwam naar voren dat de El Sombrero graag 20 
een try-out wil gaan doen en de komende BaMyPo’s naar de donderdagavond 21 
verplaatsen. De El Sombrero moet nu op woensdagavond speciaal open met 22 
een BaMyPo en wil graag kijken of een BaMyPo op donderdag toch niet 23 
voordeliger is voor beide partijen. Indien deze try-out goed bevalt, kan het zo 24 
zijn dat de BaMyPo’s van 2018-2019 weer vast naar de donderdagavond 25 
zullen gaan. In verband met de jaarplanningen van de drie verenigingen kan 26 
de BaMyPo van maart niet verschoven worden. De BaMyPo van 18 april zal 27 
worden geschoven naar 19 april en die van 16 mei naar 17 mei.  28 

o A. de Ronde vraagt of met de try-out periode wordt gekeken naar twee 29 
maanden en daarna weer wordt terug gegaan naar de woensdag. 30 

 Ivet zegt dat de El Sombrero speciaal open gaat op woensdag 31 
voor een BaMyPo wat ook geld kost. Na twee BaMyPo’s op 32 
donderdag zal gekeken worden of het een win-win situatie voor 33 
beide partijen is en vanuit daar zal gekeken worden of dit 34 
doorgezet wordt naar volgend jaar.  35 

o R. van Asperen vraagt hoe dit met de verenigingen is 36 
gecommuniceerd. 37 

 Ivet zegt dat dit een open gesprek was. Ze zegt dat ze de 38 
BaMyPo van maart eigenlijk ook al naar de donderdag wilden, 39 
maar dat dit niet kon in de jaarplanning. Vandaar dat april en mei 40 
wel al zijn besloten om vast te zetten op de donderdag.  41 

 Woensdag 6 december heeft de eerstejaarsactiviteit met als thema 42 
Sinterklaasavond plaatsgevonden. Bij deze activiteit waren 24 deelnemers, 43 
inclusief commissie en bestuur, aanwezig. De opkomst was wat tegenvallend 44 
door de naderende tentamens. In vier groepjes verdeeld over twee groepen 45 
werden eerst drie verschillende spellen gespeeld en werd daarna afgesloten 46 
met het cadeauruil dobbelspel. Na afloop is het team dat ‘pictionairy’ en 47 
‘lijstjes raden’ gewonnen had beloond met een zak pepernoten. De reacties 48 
van de aanwezigen waren positief, vooral tijdens het dobbelspel waren veel 49 
fanatieke en lachende gezichten te zien. 50 



 
 

4 
 

 Op donderdag 7 december heeft de eerste PUBactiviteit van dit jaar 1 
plaatsgevonden: de PUBquiz + karaoke. Hierbij waren 47 deelnemers, 2 
inclusief commissie en bestuur, aanwezig. De pubquiz bestond uit drie rondes 3 
en vragen over Sinterklaas en Kerst, random feitjes en muziek. Na iedere 4 
ronde volgde een tussenstand en het groepje dat aan het einde van de quiz 5 
bovenaan stond, kreeg het woord Kerst in chocoladeletters mee naar huis. Na 6 
afloop van de PUBquiz zette het verliezende groepje het eerste 7 
karaokenummer in waarna nog velen andere nummers volgde. De reacties op 8 
de avond waren positief en de combinatie van een pubquiz en karaokeavond 9 
is goed bevallen. 10 

 Van zondag 7 januari tot en met zaterdag 13 januari heeft de skireis 11 
plaatsgevonden in Bardonecchia. Deelnemers betaalden € 325,00 voor de 12 
reis. In totaal waren er 36 deelnemers mee, waarvan één snowboardleraar, 13 
één assistent skilerares, één skilerares voor de gevorderden en één skilerares 14 
voor de beginners. In Bardonecchia is vijf dagen lang gesnowboard of 15 
geskied. Daarnaast heeft een gezamenlijke stapavond plaatsgevonden, is een 16 
slee-activiteit georganiseerd en is één avond samen gegeten op kosten van 17 
Postelein. Het was een gezellige reis waarop veel positieve reacties zijn 18 
gekomen. 19 

o T. van de Mortel vraagt hoe het is bevallen om extra skileraren te 20 
hebben op skireis. 21 

 Ivet zegt dat het fijn was deze te hebben. Ze zegt dat de 22 
gevorderden op deze manier sneller naar beneden konden en 23 
dat de beginners zich ook konden opsplitsen in twee groepen, 24 
waardoor minder lang gewacht hoefde te worden op elkaar.  25 

 26 

f. Voorzitter 27 

 Vanaf 6 december tot de kerstvakantie konden actieve leden hun kerstsok op 28 
komen hangen op de Posteleinkamer. De Posteleinkamer vulde zich al snel 29 
met een grote variatie aan kerstsokken, wat er mede voor zorgde dat de 30 
Posteleinkamer in kerstsferen werd gebracht. De kerstsokken zijn gevuld met 31 
gedichtjes, een cadeautje en wat lekkers. Na de kerstvakantie konden actieve 32 
leden hun sok weer op komen halen. Actieve leden gaven aan het leuk te 33 
vinden hun kerstsok op te mogen komen hangen en vonden het zorgen voor 34 
een gezellige kerstsfeer op de Posteleinkamer.  35 

 In week 51 is de try-out periode van de betalingsherinnering na inschrijving 36 
voor activiteiten geëvalueerd. De try-out periode is positief bevallen, omdat 37 
mensen aangeven de herinnering fijn te vinden en ze daardoor ook 38 
daadwerkelijk komen betalen. Daarnaast wordt het vanuit het bestuur niet 39 
ervaren als iets wat veel werk met zich meebrengt. Daarom is besloten de 40 
betalingsherinnering voort te zetten.  41 

o T. van Egmond vraagt hoe is geëvalueerd. 42 

 Lieke zegt dat vanuit de leden reacties zijn ontvangen op de 43 
herinnering en dat hen gevraagd is of het heeft geholpen. Zij 44 
gaven aan het fijn te vinden en dat ze hierdoor kwamen betalen. 45 
Tevens is binnen het bestuur geëvalueerd, wat ook een 46 
positieve reactie gaf.  47 

 48 

5. Update N.K.S.W. Kompanio 49 

Arbeidsoriëntatie 50 
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Lieke zegt dat de arbeidsoriëntatiedag die dit jaar georganiseerd zou worden dit jaar 1 
niet meer doorgaat. De activiteit zou in februari plaatsvinden, maar het blijkt geen 2 
meerwaarde te hebben vanwege gelijkwaardige activiteiten van lidverenigingen die 3 
rond dezelfde periode zijn. Daarom is besloten de arbeidsoriëntatie te verplaatsen 4 
naar november 2018. De commissie van dit jaar zal de organisatie hiervan op zich 5 
nemen, omdat dit organisatorisch makkelijker is dan het aanstellen van een nieuwe 6 
commissie in het nieuwe collegejaar. Na de bestuurswissel van Kompanio zal het 7 
nieuwe bestuur de verdere organisatie overnemen en het 24e bestuur van Postelein 8 
zal wel betrokken worden in de organisatie, maar hoe precies is nu nog onduidelijk. 9 

 T. van de Mortel vraagt hoe het nu aangepakt gaat worden met gelijkwaardige 10 
activiteiten bij lidverenigingen. 11 

o Mei Ying zegt dat de afgevaardigden in de commissie nu gaan 12 
samenzitten met N.K.S.W. Kompanio en de Career Officer. Gekeken 13 
zal worden naar activiteiten die voor elke studie interessant zijn, 14 
waardoor het ook niet zal overlappen met eigen activiteiten. 15 

 A. de Ronde zegt dat tijdens de vorige alv is gezegd dat een terugkoppeling 16 
zou worden gegeven hoe de promotie rondom het S-feest zou verlopen. Ze 17 
vraagt of dit besproken is. 18 

o Lieke zegt dat hier niet meer over na is gedacht, maar dat dit nog 19 
teruggekoppeld gaat worden naar haar.  20 

 21 

6. Presenteren voorstel financiële bijdrage studiereis 2018 22 

Lieke biedt haar verontschuldigingen aan dat het voorstel van tevoren niet 23 
beschikbaar was. Ze zegt dat dit wel had gemoeten, maar dit hier niet goed over na 24 
is gedacht, waardoor het voorstel er pas op dezelfde dag als de alv op stond. Ze zegt 25 
dat voor de aanwezigen nu een toelichting volgt, waardoor ze geen informatie 26 
missen, maar voor de leden die hebben gemachtigd, kon enige informatie ontbreken.  27 
 28 

Bijdrage p.p. FSW Percentage 
bijdrage 
Postelein 

Bijdrage p.p. bij 
deelnemersbedrag 
van € 400,00 

Bijdrage p.p. bij 
deelnemersbedrag 
van € 375,00 

Geen bijdrage 5% € 20,00 € 18,75 

€ 0,00 – 10,00 FSW 4% € 16,00 € 15,00 

€ 11,00 – 20,00 FSW 3% € 12,00 € 11,25 

€ 21,00 – 30,00 FSW 2% € 8,00 € 7,50 

€ 31,00 – 40,00 FSW 1% € 4,00 € 3,75 

€ 41,00 – 50,00 FSW 0% € 0,00 € 0,00 

 29 
Lieke legt aan de hand van de tabel uit dat Postelein 5% bijdraagt wanneer geen 30 
bijdrage wordt ontvangen van de FSW. Andersom draagt Postelein 0% bij wanneer 31 
de FSW een bedrag tussen de € 41,00 en € 50,00 geeft. Lieke zegt dat gekozen is 32 
om gebruik te maken van staffels, omdat het onduidelijk is hoeveel geld Postelein nu 33 
kan verwachten van de FSW. Postelein wil daar een zo realistisch mogelijke 34 
aanvulling op geven om het gat in de begroting zo klein mogelijk te maken en geen 35 
onnodig bijdrages te leveren. 36 

 L. Peeters vraagt hoeveel deelnemers maximaal mee op studiereis gaan. 37 

o Lieke zegt dat dit maximaal 40 deelnemers zijn. 38 

 A. de Ronde vraagt of het deelnemersbedrag dan € 400,00 wordt inclusief de 39 
bijdrage of dat de bijdrage hier nog vanaf gaat. 40 
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o Lieke zegt dat het deelnemersbedrag maximaal € 400,00 is met de 1 
bijdrage inbegrepen.  2 

 M. Ankersmit vraagt of de rekensom met als voorbeeld een bijdrage van  3 

€ 10,00 van de FSW, dan € 400,00 - € 10,00 - € 20,00 wordt. 4 

o Lieke zegt dat de bijdrages al in het deelnemersbedrag zitten verwerkt. 5 

o Willemijn zegt dat bij het voorbeeld van M. Ankersmit het 6 
deelnemersbedrag dan € 400,00 zou zijn, waarvan de FSW € 10,00 7 
heeft bijgedragen en Postelein € 16,00.  8 

 M. Ankersmit vraagt wanneer duidelijkheid is over de bijdrage van de FSW. 9 

o Mei Ying zegt dat vandaag de subsidie aanvraag is doorgestuurd naar 10 
B. Radstaak en dat deze vervolgens zo snel mogelijk naar A. Bosman 11 
zal gaan. 12 

o T. van de Mortel zegt wanneer Mei Ying langs gaat en veel mailtjes 13 
stuurt vaak snel een reactie komt.  14 

 R. van Asperen vraagt hoeveel geld voor de studiereis is begroot zonder dit. 15 

o Mei Ying zegt dat dit rond de € 20.000,00 euro is, maar dat de in- en 16 
uitgaven hetzelfde zijn, aangezien Postelein niks bijdraagt. 17 

o R. van Asperen zegt dat het maximale bedrag dan € 800,00 wordt wat 18 
over de begroting heen gaat. Ze zegt dat ze dit mee vindt vallen.  19 

 L. Peeters vraagt zich af waarom Postelein niks begroot heeft. 20 

o Ivet zegt dat Postelein al twee jaar niks meer bijdraagt aan reizen. 21 

o A. de Ronde vult aan dat de reden hiervoor is dat dan relatief veel geld 22 
wordt besteedt aan een beperkte groep leden. 23 

o T. van de Mortel zegt dat het geld in de begroting bij studiereis een 24 
schatting is van wat uitgegeven wordt, maar niet van wat Postelein 25 
bijdraagt.  26 

 27 

7. Stemmen financiële bijdrage studiereis 2018 28 

Het quorum is vastgesteld op 26.  29 
De financiële bijdrage voor de studiereis 2018 is aangenomen met: 30 
 31 
23 stemmen voor 32 
2 stemmen blanco 33 
1 stem tegen 34 
 35 
De ALV klapt. 36 
 37 
A. de Ronde vraagt of nagedacht gaat worden of deze bijdrage alleen voor deze reis 38 
geldt of juist langdurig wordt.  39 

 Lieke zegt dat het zo is opgesteld dat dit ook ingesteld kan worden bij andere 40 
reizen. Ze zegt dat het nu eerst afwachten is wat de FSW gaat doen en dat 41 
het nog niet bekend is wat het huidige bestuur mee gaat geven aan het 42 
volgende bestuur.  43 

 44 

8. Nieuwe wet bescherming privacy en persoonsgegevens 45 

Lieke legt de situatie rondom de nieuwe privacywetgeving uit. Ze zegt dat een 46 
nieuwe wet per 25 mei 2018 in zal gaan die ons ertoe verplicht persoonsgegevens 47 
beter te beschermen. Dit houdt in dat van alle leden toestemming gevraagd moet 48 
worden voor het bewaren van hun persoonsgegevens. Dit gaat bijvoorbeeld om 49 
gegevens als een studentnummer, bankrekeningnummer, e-mailadres, maar ook om 50 



 
 

7 
 

het plaatsen van foto’s op openbare plekken als Facebook en Instagram. Van ieder 1 
lid afzonderlijk zal schriftelijke toestemming nodig zijn voor 25 mei 2018. Wanneer 2 
een lid voor deze datum geen handtekening geeft, mogen de persoonsgegevens van 3 
deze persoon officieel niet meer bewaard worden. In de periode van mei 2018 tot 1 4 
september 2018 zal hier nog niet te streng op gecontroleerd worden, maar het is 5 
belangrijk dan al zo veel mogelijk handtekeningen van leden te ontvangen. Vanaf 1 6 
september 2018 kan het mogelijk zijn dat leden die geen handtekening hebben 7 
gezet, uitgeschreven moeten worden. Op dit moment is daar nog geen duidelijkheid 8 
over, omdat de universiteit zelf ook niet goed weet hoe alles precies geregeld is. Wel 9 
wordt door de universiteit sterk benadrukt dat er fikse boetes uitgedeeld kunnen 10 
worden die op kunnen lopen tot een half miljoen als niet wordt voldaan aan de wet. 11 
Lieke zegt dat we dit daarom graag zo snel mogelijk op orde willen hebben. Ze zegt 12 
dat het bestuur al heeft nagedacht hoe dit het beste aangepakt kan worden, maar dat 13 
ze benieuwd is naar de ideeën van de leden.  14 
Lieke stelt voor om de ALV in groepjes van 5 à 6 personen te laten discussiëren en 15 
ze oplossingen te laten bedenken voor de situatie. 16 

 L. Peeters vraagt waarover gediscussieerd gaat worden  17 
o Lieke zegt dat de ALV oplossingen kunnen bedenken over hoe 18 

Postelein dit probleem als beste aan kan pakken en hoe de vereniging 19 
zo snel en veel mogelijk handtekeningen kan verzamelen.  20 

 21 
De ALV is in groepjes aan het brainstormen. Na de brainstorm presenteren de 22 
groepjes hun oplossingen en typt Ivet zichtbaar mee op het grote scherm. De 23 
volgende oplossingen worden gegeven: 24 
 25 

 Gevraagd kan worden om een digitale handtekening, deze kan in de mail 26 
online meegestuurd worden. 27 

 Nieuwe lidmaatschap formulieren meenemen naar activiteiten.  28 

 Een collegepraatje houden, waar nieuwe lidmaatschap formulieren vrijblijvend 29 
neergelegd kunnen worden.  30 

 Via Facebook een aankondiging doen. 31 

 Bij tentamens nieuwe lidmaatschap formulieren uitdelen, zo bereik je de 32 
meeste leden.  33 

 Bij het bestellen van boeken een formulier erbij doen die ze eerst ingevuld 34 
moeten hebben en vervolgens pas de boeken kunnen ontvangen. 35 

 Een commissie opzetten die hierbij helpt. 36 

 Collegesheets terughalen om leden te bereiken. 37 

 Een massamail versturen via Conscribo en niet via Mailchimp. 38 

 Nieuw formulier zo snel mogelijk maken voor de nieuwe leden. 39 

 Bij formele activiteiten en samenvattingen een nieuw formulier meegeven. 40 

 Melding op de website die bovenaan blijft staan.  41 

 Bedankje tegenover stellen als leden een nieuw formulier invullen. 42 

 Via de post de leden bereiken door het formulier te sturen. Deze kunnen ze 43 
dan retour sturen.  44 

 Alle sociale media gebruiken. 45 
 46 
Lieke bedankt de ALV voor alle goede inbreng. Ze zegt dat ze het waardeert dat de 47 
leden met ons mee willen denken en dat met hun ideeën Ze zegt dat het bestuur ook 48 
oplossingen heeft bedacht en benoemt de overeenkomsten.  49 



 
 

8 
 

Ze zegt dat veel overeen komt met wat het bestuur had bedacht. Ze zegt dat ze naar 1 
de rechtswinkel is geweest en dat de oplossing misschien wel heel simpel is dat we 2 
enkel het HR of de statuten moeten aanpassen. In het HR worden dan de 3 
voorwaarden van het lidmaatschap toegevoegd dat akkoord wordt gegaan met het 4 
bewaren van persoonsgegevens en het plaatsen van foto’s. Op het fysieke formulier 5 
wordt dan een hokje toegevoegd wat aangekruist moet worden waarmee akkoord 6 
wordt gegaan met de voorwaarden van lidmaatschap zoals beschreven in het HR of 7 
de statuten. Of dit daadwerkelijk zo kan, is nog onduidelijk.  8 

 A. de Ronde zegt dat in principe akkoord wordt gegaan met het HR en de 9 
statuten als men het lidmaatschap formulier ondertekend.  10 

 M. Ankersmit vraagt zich af of dit voldoende is. Ze zegt dat bij een alv dan 11 
dertig leden stemmen over de wijzigingen en dat lijkt haar niet voldoende. 12 

 13 
Lieke zegt dat dit nog uitgezocht wordt, maar mocht dit niet geldig zijn het bestuur de 14 
volgende oplossingen had bedacht: 15 
 16 

 Massamail met alle informatie over de wetgeving en het nieuwe formulier dat 17 
ze moeten ondertekenen. 18 

o Lieke zegt dat ze zelf nog niet gedacht hadden aan Conscribo, maar 19 
dat dit een goede oplossing is. 20 

o Het is nog onduidelijk of leden ook digitaal mogen tekenen. 21 
o Gekeken zal worden naar de optie om via de universiteit 22 

retourenveloppen te verkrijgen. 23 

 Actieve leden gebruiken en op activiteiten de formulieren meenemen. 24 

 Langs colleges en werkgroepen gaan met nieuwe formulieren.  25 
o Lieke zegt dat het idee om bij tentamens te gaan staan ook heel goed 26 

is, aangezien iedereen daar verplicht naar toe moet. 27 

 Social media 28 
o Lieke zegt dat de melding op de website van Postelein een slimme zet 29 

is.  30 

 Op de Posteleinkamer, zodat bij het kopen van samenvattingen en het 31 
ophalen van de boeken direct een formulier meegegeven kan worden. 32 

 33 
Lieke zegt dat het bestuur nu uit gaat zoeken waar de vereniging precies aan moet 34 
voldoen en ze zegt alle bovengenoemde ideeën mee te nemen.  35 

 R. van Asperen vraagt of dit ook bij het SOFv wordt neergelegd. 36 
o Lieke zegt dat het bij het SOFv ook op de agenda staat, maar dat zij 37 

net zoveel weten als wij. 38 
o R. van Asperen zegt dat iedereen hetzelfde probleem is en dat het dan 39 

goed is om de krachten te bundelen. 40 
o Lieke zegt dat het bestuur daar nu mee bezig is en andere 41 

verenigingen benaderd hoe zij het aanpakken. 42 

 M. Ankersmit zegt dat het gaat om privacy en vraagt zich af in hoeverre 43 
boetes uitgedeeld worden om de ledenadministratie, aangezien Postelein 44 
deze online heeft. 45 

o Lieke zegt dat de ledenadministratie dit jaar ook op de schop gaat. 46 
o M. Ankersmit vraag in hoeverre Conscribo hiervoor een goede 47 

oplossing is. 48 
o Ivet zegt dat aan oud besturen is gevraagd of Conscribo een mogelijke 49 

optie is voor de ledenadminstratie en wat de voor- en nadelen zijn en 50 
dat vanuit daar verder wordt gekeken. Ze zegt dat een aantal oud 51 
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besturen al het een en ander hebben uitgezocht rondom Conscribo en 1 
dat het zonde is om dat zelf weer opnieuw uit te zoeken. 2 

o M. Ankersmit zegt dat speciale programma’s bestaan voor de 3 
ledenadministratie, maar dat dit wel geld kost. Ze zegt dat Phocas 4 
bijvoorbeeld een hele goede heeft. 5 

o Lieke bedankt M. Ankersmit voor de tip en zegt het mee te nemen. 6 
 7 

9. W.V.T.T.K. 8 

N.v.t.  9 
 10 

10. Rondvraag 11 

Ivet vraagt aan Demi waar haar das is. 12 

 Demi zegt dat deze niet hier aanwezig is en dat deze een avondje TKB niet 13 
heeft overleefd. Ze zegt dat hij vandaag binnen zou komen, maar dat dit 14 
helaas niet het geval is. 15 

 16 

11. Sluiting 17 

Lieke bedankt alle aanwezigen en sluit om 19.37 uur de vergadering.  18 


