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Algemene ledenvergadering  
11-06-2018 
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 

Kandidaatsbestuur 2018-2019: L. Bekedam, C. Westerhuis, H. van 3 
Bree, S. van de Wijdeven, M. Schepers, K. Schilders 4 
Raad van Advies 2018: A. de Ronde   5 

  Commissiehoofden: T. van Egmond, M. Koldemeule, M. In ’t Zandt,  6 
O. Nelissen, H. van den Boomen, R. Eikholt, N. van den Brandt, 7 
F. Dijkstra, D. Jansen 8 

  Leden: L. Peters, T. van de Mortel, A. van der Velden, V. van de Pol,  9 
L. Lankheet, M. Verhoeven, E. Gutteling, M. Kunst, R. Rietman, 10 
I. Gosselink, E. Oplaat, M. Maas, M. Habraken, M. Peters, 11 
B. van Enckevort 12 

  13 
  Totaal: 37 14 
 15 
Afwezig bij 16 
kennis- 17 
geving:  M. Ankersmit (machtigt V. van de Pol), L. Donck (machtigt M. Peters) 18 

G. van Loon (machtigt T. van Egmond), N. Kistler (machtigt R. Eikholt) 19 
E. Gutteling (machtigt M. Koldemeule) in geval van afwezigheid bij de 20 
stemming. 21 

 22 

1. Opening 23 

Lieke opent om 18.36 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen. Lieke zegt 24 
dat wegens persoonlijke omstandigheden van Willemijn het mogelijk is dat zij de alv 25 
tussentijds verlaat of dat een deel van het financieel halfjaarverslag overgenomen 26 
wordt.  27 

 28 

2. Vaststellen agenda  29 

De agenda is vastgesteld.  30 
 31 

3. Goedkeuren notulen alv 9 april 2018 32 

Lieke zegt dat stijl- en spellingfouten tot een week na de alv per e-mail gestuurd  33 
kunnen worden. 34 
 35 
Pagina 12 36 
Regel 26/27: T. van Egmond zegt dat hij als tip gaf om de (pre)master activiteit ook in 37 
september te houden en niet in plaats van februari. Hij zegt dat hij het als extra 38 
activiteit bedoelde.   39 

 Demi zegt dat ze dit aanpast. 40 
 41 
Pagina 19 42 
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Regel 39/40: T. van Egmond zegt dat het verlaten van de alv met een halfuur is 1 
besproken en dat hier naar gekeken zou worden. Hij vraagt wat eruit is gekomen. 2 

 Lieke zegt dat het bestuur dit in de bestuursvergadering heeft besproken en 3 
dat bleek dat er zowel leden voor als tegen waren, waardoor het niet opwoog 4 
tegen elkaar. Toen is besloten om het puntje uit te vragen en dit zal dus 5 
terugkomen in de jaarlijkse enquête.  6 

 7 
De notulen van 9 april 2018 zijn goedgekeurd met inachtneming van de wijzigingen 8 
van de stijl- en spelfouten.  9 

 10 

4. Mededelingen bestuur 11 

a. Secretaris 12 

 Op 17 april is posteleinjournaal periode 3 uitgekomen. Het filmpje heeft in 13 
totaal 44 weergaven op YouTube. De activiteiten van het moorddiner, de 14 
skireis, de lezing over gebarentaal en het gala zijn uitgelicht. Van het 15 
moorddiner is een preview gemaakt in de vorm van de ‘wie is de mol’ 16 
introductie. Dit filmpje is via Facebook gepubliceerd en heeft 594 weergaven.  17 

 Op 8 juni is posteleinjournaal periode 4 uitgekomen. Dit filmpje heeft tot nu toe 18 
26 weergaven op Youtube. Ook hier zijn verschillende activiteiten uitgelicht, 19 
namelijk de Batavierenrace, het levend monopoly en de studiereis. Van de 20 
activiteiten is een korte preview gemaakt om alvast wat sfeerbeelden te 21 
geven. Helaas is het bereik via YouTube ook hier een stuk minder dan via 22 
Facebook. De preview op Facebook heeft tot nu toe 417 weergaven.  23 

 24 

b. Penningmeester 25 

 Geen mededelingen. 26 

 27 

c. Commissaris PR 28 

 Op dinsdag 24 april heeft een Posteleinborrel plaatsgevonden. Tijdens de 29 
borrel golden de acties per uur. Tussen 21.00-22.00 uur een fles wijn voor  30 
€ 10,00, tussen 22.00-23.00 uur een meter bier voor € 10,00, tussen 23.00-31 
00.00 uur een bucket naar keuze voor € 5,00. Op de Posteleinborrel waren 65 32 
Posteleinleden aanwezig.  33 

 Op donderdag 26 april heeft de familiedag plaatsgevonden, waarbij 107 34 
studenten en familieleden aanwezig waren, inclusief commissie en bestuur. 35 
De dag werd begonnen met welkomstpraatjes van B. Radstaak en Lieke. 36 
Vervolgens is door alle familieleden en studenten een lunch genuttigd, hebben 37 
twee gastcolleges plaatsgevonden en is door de promotiecommissie in 38 
verschillende groepjes een rondleiding gegeven. Tijdens de rondleiding 39 
konden verschillende letters gevonden worden, waar familieleden tijdens de 40 
quiz een kleine zin van moesten vormen. De dag werd afgesloten in het 41 
Cultuurcafé waar de familieleden een quiz konden maken en ze twee 42 
consumpties kregen. Uiteindelijk werd één familie bekroond tot de meest 43 
betrokken familie, zij werden beloond met een leuk prijsje.  44 

 Op zondag 13 mei heeft de inschrijving van het ledenweekend 45 
plaatsgevonden. De inschrijving startte om 19.00 uur via Blackboard. Om 46 
21.30 uur waren alle 45 plekjes gevuld. Twee personen hebben zich 47 
ingeschreven voor de reservelijst. Op maandag hebben alle ingeschreven 48 
leden een mailtje ontvangen. Aangegeven is dat ze binnen drie werkdagen 49 
moeten betalen op de Posteleinkamer en uiterlijk vrijdag 18 mei het contract 50 
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moeten inleveren, om de inschrijving compleet te maken. Uiteindelijk zijn na 1 
verloop van tijd nog wat plekjes vrijgekomen, door afmeldingen van leden. 2 
Intussen zijn weer alle plekjes gevuld.  3 

 Op dinsdag 22 mei heeft een Posteleinborrel plaatsgevonden in café de Fuik 4 
met het thema 'Mexicaanse Party'. Tijdens de borrel golden de acties per uur, 5 
waarbij de wijnactie vervangen was voor een Mexicaanse actie: Desperados 6 
voor € 3,00 tussen 22.00-23.00 uur. Daarnaast was tequila de gehele avond 7 
te verkrijgen voor € 2,00. Op de borrel waren 49 Posteleinleden aanwezig.  8 

 Op woensdag 23 mei heeft de Maandelijkse Activiteit Wafels plaatsgevonden. 9 
De promotiecommissie bakte verse wafels, welke versierd konden worden met 10 
slagroom, poedersuiker, chocoladepasta en hagelslag. In totaal kwamen 172 11 
Posteleinleden langs voor een lekkere wafel. De grote opkomst kan 12 
gedeeltelijk verklaard worden door het feit dat net voor de Maandelijkse 13 
Activiteit het privacyformulier was uitgedeeld in een B1-college. Hierdoor 14 
kwamen zij allen tijdens de pauze het formulier afgeven bij de Posteleinkamer 15 
en konden zij meteen een lekkere wafel meenemen. 16 

 Mededeling tentamenactie periode 4. 17 

 18 

d. Commissaris Onderwijs  19 

 Dinsdag 17 april heeft de informatieavond van de studiereis plaatsgevonden in 20 
Café de Fuik. Hierbij was iedereen aanwezig, op vier deelnemers na die zich 21 
hadden afgemeld. De deelnemers werden in de Fuik ontvangen met een 22 
shotje. Vervolgens werd alle belangrijke informatie gedeeld met de 23 
deelnemers middels een PowerPoint. Tot slot werd de ‘Ik hou van Italië’ quiz 24 
gespeeld, met verschillende vragen over de reis, de deelnemers en de cultuur. 25 
Alle deelnemers waren erg enthousiast. De quiz-groepjes waren gebaseerd 26 
op de indeling van de OV groepjes tijdens de reis, waardoor ze elkaar al wat 27 
beter konden leren kennen. 28 

 Woensdag 18 april heeft de Movienight: Lecture & Debate activiteit 29 
plaatsgevonden van de arbeidsmarktcommissie van Kompanio. De avond 30 
begon met een lezing door F. Kock, student Kunstmatige Intelligentie. Hij 31 
vertelde over de gevaren van de snelgroeiende technologie in de wereld en 32 
gaf als voorbeeld het Social Credit System in China. Vervolgens werd de 33 
aflevering Nosedive van Black Mirror afgespeeld, waarin eenzelfde soort 34 
Social Rating System wordt gebruikt. Na deze aflevering was er nog een klein 35 
debat. De reacties waren na afloop veelal positief. Een minpunt was dat de 36 
lezing en het debat in het Engels waren, waardoor veel mensen niet durfden 37 
te reageren. Op de activiteit waren ongeveer 65 mensen aanwezig, inclusief 38 
commissie- en bestuursleden. 39 

 Woensdag 25 april heeft de carrièreavond van de carrièrecommissie 40 
plaatsgevonden. De aanwezigen werden ontvangen met een kopje thee of 41 
koffie. Daarna was er een praatje van de carreer officer van de FSW. 42 
Vervolgens kwam Meester Mark een lezing geven. Zijn lezing was leuk, maar 43 
het ging veel over zijn eigen ervaringen in het onderwijs, terwijl aan hem 44 
gevraagd was meer over zijn verschillende carrières te vertellen. Na de lezing 45 
volgden twee workshoprondes met de keuzes: Onderwijs, Jeugdbescherming, 46 
Veilig Thuis, Coaching en Gehandicaptenzorg. Veel positieve reacties zijn 47 
hierover ontvangen, de workshops waren praktisch genoeg en gaven veel 48 
informatie over wat studenten nog niet wisten. Op de avond waren 88 leden 49 
aanwezig en tien niet-leden, inclusief commissie- en bestuursleden. 50 

 51 
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Een lid komt binnen. 1 

 2 

 Van zaterdag 5 tot en met zaterdag 12 mei heeft de studiereis naar Bologna 3 
en Verona plaatsgevonden. In totaal waren 38 studenten en twee docenten 4 
mee op reis. De instellingen die bezocht zijn, waren een blindeninstituut, de 5 
universiteit van Bologna, een basisschool, een instelling voor kinderen en 6 
jongvolwassenen met autisme, een instelling voor kinderen met het syndroom 7 
van Down, een instelling die mensen steunt met beperkingen en een 8 
vrijwilligersorganisatie die vakanties en tripjes organiseert voor mensen met 9 
een beperking. Daarnaast zijn ook informele activiteiten gedaan, namelijk 10 
twee stadswandelingen, een Italiaanse les, een kroegentocht, een 11 
wijnproeverij, raften, een eetmarkt en een diner. 12 

 Donderdag 17 mei heeft de activiteit naar het MuZIEum plaatsgevonden met 13 
de workshop- en excursiecommissie. De deelnemers mochten een 14 
donkerbeleving doen met het thema ‘dagelijks leven’ of ‘vakantie’. Na de 15 
donkerbeleving konden ze naar het educatieplein om daar bijvoorbeeld 16 
geblinddoekt spelletjes te spelen of te typen op een braille-typmachine. De 17 
reacties waren erg positief na afloop. In totaal waren zestien leden aanwezig, 18 
inclusief commissie- en bestuursleden en een niet-lid. Het is onduidelijk 19 
waarom er zo weinig aanmeldingen waren. Het kan gelegen hebben aan de 20 
datum dat de activiteit in de promotie ging (in de vakantie/studiereis) waardoor 21 
het bereik minder groot was of omdat de activiteit midden op de dag was. 22 

 Donderdag 24 mei heeft de lezing over muziektherapie plaatsgevonden. Een 23 
docent van de studie ‘Creatieve therapie’ dat wordt gegeven op de HAN kwam 24 
hierover vertellen. Zij heeft kort uitgelegd wat de studie Creatieve therapie 25 
inhoudt en is toen specifieker ingegaan op muziektherapie. Daarbij heeft ze 26 
een aantal voorbeelden gebruikt waarbij de studenten mee moesten zingen en 27 
klappen. Tot slot heeft ze ook nog twee casussen besproken. Na afloop waren 28 
veel positieve reacties. In totaal waren 25 leden aanwezig, inclusief 29 
commissie- en bestuursleden. 30 

 31 

e. Commissaris Activiteiten 32 

 Op donderdag 12 april heeft de Postelein biercantus plaatsgevonden in 33 
samenwerking met Ovum Novum. Hieraan hebben 44 leden, inclusief 34 
commissie- en bestuursleden en vijftien niet-leden deelgenomen. Leden 35 
betaalden € 8,00 voor deelname, niet-leden € 10,00. Het praesidium 36 
verwachtte veel input vanuit de corona, deze input bleef in het begin wat uit 37 
maar kwam later op gang. In de pauze is overlegd met het praesidium en 38 
aangegeven dat de cantus wat strenger mocht en regels wat heftiger 39 
gehandhaafd, na de pauze is dit dan ook aangepast. Al met al kijkt de 40 
commissie terug op een geslaagde cantus.  41 

 Op donderdag 19 april heeft de MasquaradeBalMyPo plaatsgevonden. 42 
Dropshot was te verkrijgen voor € 2,00 en bier tot 00.30 uur voor € 1,00. De 43 
avond was minder druk bezocht dan gehoopt werd voor de eerste 44 
donderdagavond try-out, een mogelijke verklaring hiervoor is het warme weer 45 
waardoor de terrassen tot laat vol zaten.  46 

 Vrijdag 20 april t/m zondag 22 april heeft Postelein deelgenomen aan de 47 
Batavierenrace. In totaal is er een groep van 29 leden meegegaan naar 48 
Enschede waarvan 21 leden een etappe hebben gelopen. Op drie etappes is 49 
geen loper uitgekomen voor Postelein in verband met blessures. Postelein 50 
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heeft een nette 275e plaats behaald. Teruggekeken wordt op een geslaagd 1 
weekend waarop veel positieve reacties zijn gekomen. 2 

 Dinsdag 15 mei heeft Postelein Stratego plaatsgevonden, hieraan deden 31 3 
leden, inclusief commissie- en bestuursleden en één niet-lid mee. Na één 4 
potje Stratego bij Heumensoord bleek de vergunning die afgegeven was door 5 
de gemeente niet kloppend te zijn. De commissie heeft hierop ingespeeld door 6 
de activiteit te verplaatsen naar het strookje bos voor de fietsenstalling bij het 7 
Spinozagebouw, doorlopend tot aan het collegezalencomplex. Tussen de 8 
twee potjes Stratego door was er een pauze met wat te drinken en chips. 9 
Woensdag 16 mei is contact opgenomen met de gemeente, de afgegeven 10 
vergunning had nooit afgegeven mogen worden. De gemeente erkende dat 11 
Postelein niets fout heeft gedaan.  12 

 Donderdag 18 mei heeft de vijfde BaMyPo van dit jaar plaatsgevonden, 13 
BaMyPo: Bezopen in de tropen. Gedurende deze BaMyPo was bier wederom 14 
tot aan 00.30 uur te verkrijgen voor € 1,00 en een shotje boswandeling kostte 15 
€ 2,50. In de El Sombrero hing een goede sfeer en de BaMyPo was goed 16 
bezocht. Vanuit Postelein was een groter aantal leden aanwezig dan op vorige 17 
edities, mede door de mentorenbijeenkomst die voorafgaand aan de BaMyPo 18 
werd georganiseerd.  19 

 Donderdag 24 mei heeft Pinkglorious plaatsgevonden. Er waren 20 
welkomstshotjes voor de eerste bezoekers en om 00.00 uur was er een fust 21 
gratis bier. Om 00.50 uur is de achterste zaal van Van Buren ook geopend. 22 
Ondanks de naderende tentamens waren er aardig wat Posteleinleden 23 
aanwezig. 24 

 25 

f. Voorzitter 26 

 Geen mededelingen. 27 

 28 

5. Update N.K.S.W. Kompanio 29 

Arbeidsoriëntatie 30 

Lieke zegt dat in de week van 19 t/m 23 november ‘social sciences in your future’ zal 31 
plaatsvinden. Die week zullen drie activiteiten zijn. Eén commissie is verantwoordelijk 32 
voor het organiseren van een “College Tour”, één commissie gaat een workshop-dag 33 
plannen en één commissie zal verantwoordelijk zijn voor het opzetten van de 34 
Business Case Challenge.   35 

 T. van Egmond vraagt waarom de arbeidsmarkt georganiseerd wordt door drie 36 
commissies. 37 

o Mei Ying zegt dat de huidige arbeidsmarktcommissie is verdeeld in drie 38 
subcommissies. Ze zegt dat elke subcommissie een dag heeft 39 
gekregen waar ze verantwoordelijk voor zijn. 40 

o T. van Egmond vraagt of de huidige besturen/de huidige commissie 41 
blijft. 42 

o Mei Ying zegt dat nu de huidige besturen in de commissie zitten. Een 43 
deel heeft besloten te stoppen en een aantal gaan door. Op dit moment 44 
wordt gekeken naar de rol van het kandidaatsbestuur. 45 

o T. van Egmond vraagt of het niet handig is om meer handen te hebben. 46 
Hij zegt dat hier eventueel leden voor geworven kunnen worden tijdens 47 
de commissiemarkt. 48 

o Mei Ying zegt dat hier tot nu toe geen last van is. Ze zegt dat iedere 49 
subcommissie bestaat uit drie personen. 50 
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o E. Gutteling zegt dat vanuit de lidverenigingen zes afgevaardigden zijn 1 
en vanuit het Kompanio bestuur twee. Ze zegt dat vanuit het 2 
buddysysteem ook nog iemand wil helpen. 3 

o T. van Egmond zegt dat hij niet weet hoe intensief het is. Hij zegt dat 4 
ook mensen ontvangen moeten worden, ze naar lokalen gestuurd 5 
moeten worden, workshops geregeld moeten worden. 6 

o E. Gutteling zegt dat het alleen gaat om de organisatie van de 7 
activiteiten. Tijdens alle activiteiten zijn alle commissieleden aanwezig.  8 

 9 

S-feest  10 

Lieke zegt dat eind dit jaar en begin volgend studiejaar gekeken gaat worden naar 11 
een andere invulling van het S-feest. Het loopt nu twee jaren slecht en kost meer 12 
geld dan het oplevert. Hierom wordt volgend jaar waarschijnlijk afgestapt van 13 
Doornroosje. Wat de nieuwe locatie gaat worden is nog onbekend, maar dit zal 14 
gecommuniceerd worden zodra dit bekend is. De mogelijkheid is dat niet één  15 

S-feest, maar twee kleinere S-feesten georganiseerd gaan worden. Wanneer het 16 
kleinschaliger wordt opgezet, komen hopelijk meer mensen, waardoor ook meer 17 
winst te behalen valt. Het belangrijkste is dat het kleiner aangepakt zal worden 18 
volgend jaar en dat het in een nieuw jasje moet worden gestoken. Lieke vraagt wat 19 
de ALV hier van vindt.  20 

 L. Peeters zegt het een goed idee te vinden. Ze zegt dat het misschien iets 21 
laagdrempeliger is voor als je het ook druk hebt.  22 

 A. de Ronde vraagt het S-feest verdeeld is door het jaar heen. 23 
o Lieke zegt dat nagedacht is om tijdens de introductie een S-feest te 24 

organiseren, aangezien het dan goed aansluit. Ze zegt dat dit alleen dit 25 
jaar niet meer mogelijk is, maar aankomend jaar kan hier naar gekeken 26 
worden. Op dit moment is gesproken over een editie in november en 27 
een in april. Dit is nog niet vastgesteld, aangezien met de 28 
kandidaatsbesturen overlegd moet worden wat uitkomt.  29 

o A. de Ronde vraagt of volgend jaar een editie in de introductie 30 
georganiseerd gaat worden als nu de edities in november en april 31 
plaatsvinden. 32 

 Lieke zegt dat hier wel naar gekeken gaat worden. 33 

 A. van der Velden vraagt hoeveel personen aanwezig waren op het S-feest 34 
afgelopen jaar. 35 

o E. Gutteling zegt dat dit 437 personen waren.  36 

 37 

6. Update privacywetgeving 38 

Lieke zegt dat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 39 
inmiddels van kracht is. Tussen de laatste alv en nu heeft Postelein flinke stappen 40 
moeten maken, maar langzaam bij beetje komt alles steeds meer op orde. Het 41 
belangrijkste voor de leden is het nieuwe lidmaatschapsformulier. Hier is een 42 
massamail over uitgegaan en het wordt via social media en de site benadrukt om 43 
leden te informeren. Om leden te bereiken worden tijdens activiteiten formulieren 44 
uitgedeeld, is langs gegaan bij colleges waar dit nog mogelijk was en lagen bij 45 
tentamens formulieren om mee te nemen.  46 

Lieke zegt dat we op dit moment 1082 leden hebben, waarvan 239 leden een 47 
formulier hebben ingeleverd. Daarnaast hebben 141 leden zich al uitgeschreven voor 48 
volgend jaar, dus van hen hebben we geen formulier meer nodig. Dit betekent dat we 49 
in principe 239 van de 941 formulieren hebben. In september wordt nogmaals 50 
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achteraan gegaan en dan zal gekeken worden of op 1 oktober alle leden die geen 1 
nieuw formulier hebben ingeleverd uitgeschreven zullen worden als lid. Dit kan 2 
zorgen voor een flinke daling van het ledenaantal, maar hier zal tegen die tijd naar 3 
gekeken worden.  4 

Met het nieuwe lidmaatschapsformulier wordt akkoord gegaan met de 5 
privacyverklaring en is het optioneel akkoord te gaan met de 6 
afbeeldingsvoorwaarden. Lieke zegt dat ze deze twee documenten even kort gaat 7 
doornemen.  8 

 9 

Privacyverklaring 10 

Lieke zegt dat ze kort vertelt wat voor een document het is en benoemd de 11 
belangrijkste punten.  12 

 Bij een wijziging van het document moeten alle leden op de hoogte worden 13 
gesteld.  14 

 Alleen de secretaris en penningmeester hebben toegang tot de 15 
persoonsgegevens via een beveiligde server.  16 

 Met bedrijven die gegevens verwerken moet een verwerkersovereenkomst 17 
worden afgesloten.  18 

 In de privacyverklaring staat wat gebeurt met de persoonsgegevens wanneer 19 
een lidmaatschap wordt opgeheven.  20 

 Per persoonsgegeven is bekeken welke noodzakelijk is en welke dus 21 
opgevraagd worden. Hier staat bij waarvoor de persoonsgegeven gebruikt 22 
dient te worden. 23 

 Met het ondertekenen van de privacyverklaring geeft het lid automatisch 24 
akkoord op het doorsturen van de gegevens naar de Radboud Universiteit 25 
voor de toetsing.  26 

 Inzien en aanpassen van eigen gegevens kan ten alle tijden. Leden dienen 27 
zelf aan te geven wat ze veranderd willen hebben en dan past de secretaris 28 
dit aan.  29 

 Als lid kun je bezwaar maken, het bestuur zal dan het bezwaar in overweging 30 
nemen en kijken of dit ten aanzien is van de vereniging. 31 

 Mocht het voorkomen dat persoonsgegevens onrechtmatig behandeld zijn of 32 
zijn verloren, dan is sprake van een datalek. Wanneer Postelein hier mee te 33 
maken krijgt, moet dit gemeld worden en zal gebruik worden gemaakt van het 34 
protocol datalekken dat is opgesteld.  35 

 Voor contracten zoals een ski- of studiereis worden aanvullende gegevens 36 
opgevraagd die niet op het lidmaatschapsformulier staan, maar wel nodig zijn 37 
voor de reizen. In de tabel in de privacyverklaring staat welke gegevens 38 
worden opgevraagd en waarom.  39 

 40 

Lieke zegt dat dit de privacyverklaring in het kort is. Ze vraagt of het duidelijk is en of 41 
hier vragen over zijn. 42 

 A. de Ronde vraagt of met iedereen verwerkersovereenkomsten zijn 43 
afgesloten. 44 

o Demi zegt dat de aanvragen eruit zijn, maar hier nog niet van iedereen 45 
een reactie op is.  46 

 47 

Afbeeldingsvoorwaarden 48 

Lieke zegt dat in de afbeeldingsvoorwaarden staat wat met foto’s gebeurt die 49 
gemaakt worden op activiteiten. Verder staat hierin hoe een lid bezwaar kan maken. 50 
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 T. van Egmond vraagt hoe lang de foto’s bewaard worden op Facebook. 1 
o Lieke zegt dat dit in de statuten staat beschreven en dat dit een 2 

wettelijke termijn is van vijf jaar.  3 

 4 

Lieke vraagt of de ALV nog algemene vragen heeft over deze formulieren. 5 

 M. Peters vraagt namens iemand anders of de formulieren ook te verkrijgen 6 
zijn op de website.  7 

o Lieke zegt dat dit zo is. 8 

 V. van de Pol zegt dat net verteld is dat in september gekeken gaat worden 9 
hoe het verder gaat en of leden wel of niet worden uitgeschreven. Ze vraagt 10 
wie gaat bepalen wat ermee gebeurd. 11 

o Lieke zegt dat dit lastig is, omdat de overheid ook niet duidelijk is. Het 12 
is niet duidelijk of leden meteen uitgeschreven moeten worden of dat dit 13 
langzamerhand gedaan kan worden. 14 

o V. van de Pol vraagt waar dit van afhangt en wat het criteria is. 15 
o Lieke zegt dat dit nog besproken wordt met de privacy werkgroep van 16 

de USR. Ze zegt dat zij ook nog zoekende zijn. 17 

 B. van Enckvort zegt dat zij op stage veel gedoe heeft met de privacy via de 18 
mail. Ze vraagt of het bestuur overzicht heeft welke gegevens wel en niet via 19 
de mail verstuurd mogen worden. 20 

o Lieke zegt dat in principe niets via de mail gestuurd mag worden, tenzij 21 
leden dit zelf sturen. 22 

 A. van der Velden vraagt hoe het programmaboekje van de introductie 23 
dadelijk gemaakt gaat worden. Ze zegt dat het boekje van vorig jaar met de 24 
telefoonnummers van de commissie nog op de site staat. Dit wordt ook 25 
allemaal gemaild naar de introkindjes. Ze vraagt of hier over na is gedacht. 26 

o Veerle zegt dat hier niet echt over na is gedacht. Ze zegt dat het boekje 27 
wel al van de site is gehaald. Op dit moment is ook een 28 
verwerkersovereenkomst met de website aangevraagd. 29 

o Demi zegt dat in het introductieboekje voornamelijk gegevens staan 30 
van bestuur en commissie en dat zij hier ook toestemming voor geven. 31 

o A. van der Velden zegt dat het boekje nog wel te vinden is op een rare 32 
site. 33 

 Demi zegt dat ze deze via postelein.nl heeft gevonden en van de 34 
site heeft gehaald. Ze zegt dat ze nu zelf niks meer online kan 35 
vinden. Ze zegt dat het voldoende is als toestemming verkregen 36 
wordt hoe lang het geplaatst wordt. 37 

 A. van der Velden zegt dat dit wel zwart op wit moet. 38 
 Demi zegt dat dit zo is en geeft aan dat het goed is dat A. van 39 

der Velden dit aangeeft. 40 
o M. In ’t Zandt zegt dat dit inderdaad op de site staat, maar dat via de 41 

brieven aan de kindjes ook gegevens worden afgegeven. Wanneer dit 42 
via de post wordt verstuurd is dit minder gevoelig voor datalekken. 43 

 Lieke zegt dat ze het een goed punt vindt. Ze zegt dat de 44 
mentoren hiervan op de hoogte gesteld zullen worden. Mochten 45 
gegevens lekken, dan wordt het protocol datalekken in gezet.  46 

 47 

Lieke zegt dat naast de nieuwe lidmaatschapsformulieren nu ook een protocol 48 
datalekken, verwerkersovereenkomst en geheimhoudingsverklaring is opgesteld. 49 
Verder wordt de ledenadministratie overgezet van Google Drive naar het 50 
boekhoudprogramma Conscribo en is een veiligere opslag genaamd EDUgroepen 51 
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aangemaakt waar alle bestanden van de Google Drive naar overgezet worden. Het 1 
enige wat nog wat moeizamer gaat is het afkomen van Google Forms voor het 2 
inschrijven van activiteiten. Op de site is een optie gemaakt om je in te schrijven, 3 
maar hier zitten nog wat beperkingen aan zoals het niet hebben van een limiet op het 4 
aantal inschrijvingen. Hierom kan dit online inschrijfformulier nog niet gebruikt kan 5 
worden.  6 

Lieke zegt dat het bestuur al met al druk bezig is met de privacywetgeving en goed 7 
op weg is. Alle stappen worden vastgelegd en met hoe Postelein er nu voorstaat, 8 
zouden we geen boete mogen verwachten.  9 

 10 

7. Presenteren financieel halfjaarverslag 2017-2018 11 

Lieke zegt dat overgegaan zal worden op het presenteren van het financieel 12 
halfjaarverslag 2017-2018 en geeft hierbij het woord aan Willemijn. 13 
 14 
Willemijn roept V. van de Pol naar voren om het verslag van de kascontrole te 15 
presenteren. 16 
 17 
V. van de Pol zegt dat de kascontrole op woensdag 4 april is uitgevoerd door  18 
M. Kunst, B. van Enckevort en V. van de Pol. Over de kascontrole meldt ze het 19 
volgende. 20 
 21 
Kas    Bedrag  Klopt het? Volgens Conscribo 22 
Hoofdkas:    € 5.489,12   klopt 23 
Samenvattingenkas:  € 98,50  klopt  Conscribo € 50,00 24 
Tijdelijke kas   € 93,00  klopt  Conscribo € 50,00 25 
Wisselgeldkas 1  € 50,00  klopt 26 
Wisselgeldkas 2  € 128,00  klopt  Conscribo € 50,00 27 
Wisselgeldkas 3  € 50,00  klopt 28 
 29 
V. van de Pol zegt dat in de samenvattingenkas, de tijdelijke kas en wisselgeldkas 2 30 
volgens Conscribo € 50,00 moest zitten. Hier zaten echter andere bedragen in, 31 
omdat deze kassen in gebruik waren voor de verkoop van samenvattingen of 32 
activiteiten. Het bedrag in de kas klopte met de administratie welke buiten Conscribo 33 
plaats vond.  34 
 35 
V. van de Pol zegt dat in het kasboek geen bijzonderheden zijn gevonden. Alles wat 36 
in het kasboek stond klopte en was genoteerd. Ook op de rekening van de Rabobank 37 
zijn geen bijzonderheden gevonden. Alle transacties op de bank kwamen overeen 38 
met de transacties in Conscribo. 39 
 40 
V. van de Pol zegt dat een paar referenties ontbraken in de map of in Conscribo of 41 
dat er een dubbel referentienummer was. Deze zijn direct aangepast en staan nu 42 
goed in de boekhouding. 43 
 44 
V. van de Pol zegt dat de kascontrole goed is verlopen en complimenteert Willemijn 45 
namens de kascontrolecommissie.  46 
 47 
De ALV klapt. 48 
 49 
Willemijn presenteert het financieel halfjaarverslag 2017-2018. Stijl- en spellingfouten 50 
kunnen tot een week na de alv per e-mail gestuurd worden. 51 
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 1 
Pagina 1 2 
T. van Egmond zegt dat hij het een geweldige foto vindt. 3 
 4 
O. Nelissen vindt Ivet eruit zien als een beest. Hij zegt dat hij een soort Godfather 5 
gevoel krijgt en dat de foto goed eruit ziet. 6 
 7 
M. Peters zegt dat ze dit een van de leukste foto’s vindt die ze mocht maken. Ze is 8 
blij dat de foto de wereld in is.  9 
 10 
Pagina 8 11 
A. van der Velden vraagt waarom het verschil binnen de promotiecommissie tussen 12 
de begroting en het resultaat zo groot is. 13 

 Willemijn zegt dat de grootste kosten van onder andere de stickers en pennen 14 
nog uitgegeven moeten worden. 15 

 A. van der Velden vraagt of dit niet onder representatie valt. 16 

 Willemijn zegt dat dit niet zo is.  17 
 18 
Pagina 12 19 
Regel 19: H. van Bree zegt dat voor € 82,10 aan sponsoring is binnen gekomen. Hij 20 
zegt dat niet uitgelegd staat waardoor het bedrag zo laag is. 21 

 Willemijn zegt dat alle sponsoring aan het eind van het jaar vaak een beetje 22 
binnenkomt. Ze zegt dat de facturen nu de deur uitgaan en dat het geld de 23 
loop van de maanden binnenkomt. 24 

 25 
Regel 37: B. van Enckevort zegt dat de SmartPin € 11,00 per maand kost. Ze vraagt 26 
of dit nog steeds zoveel geld waard is, aangezien het gaat om € 500,00 op jaarbasis. 27 

 Willemijn zegt dat dit niet geëvalueerd is, maar ze is van mening dat het 28 
betalen een stuk makkelijker is. Ze zegt dat binnen een halfjaar al meer 29 
transacties waren dan vorig jaar.  30 

 Lieke zegt dat leden het waarderen. 31 

 T. van Egmond zegt dat € 19,80 betaald wordt voor SmartPin wat weinig is 32 
voor transacties. Hij vraagt of dit niet gratis kan worden voor de leden. 33 

o Willemijn zegt dat ze dit met H. van Bree gaat bespreken voor komend 34 
jaar. 35 

 36 
H. van Bree vraagt hoe het komt dat transacties niet zijn aangeslagen. 37 

 Willemijn zegt dat op de tablet niet automatisch transactiekosten worden 38 
meegerekend en dat dit handmatig moet worden aangeslagen. Dit is twee 39 
keer niet gedaan.  40 

 41 
Pagina 13 42 
H. van Bree zegt dat bij de post van de RAGweek meer geld is ontvangen dan 43 
begroot. Hij zegt dat hij niet kon vinden waarom dit is. 44 

 Willemijn zegt dat het bij een post als RAGweek niet veel uitmaakt wat 45 
begroot wordt. Het geld gaat zowel erin als eruit. Willemijn zegt dat bij het 46 
maken van de begroting nog niet duidelijk was of het bestuur op de kalender 47 
zou gaan, daarom is op dat moment gekozen om van niet uit te gaan. 48 

o A. van der Velden vraagt hoe het kan dat kalenders nog betaald 49 
moeten worden. 50 
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o Willemijn zegt dat nog niet iedereen de kalenders kwijt had en dat ze 1 
daarom nog betaald moesten worden. 2 

o A. van der Velden zegt dat Postelein deze niet betaald, maar dat het 3 
bestuur dit moet doen. 4 

o Ivet zegt dat binnen twee weken na de uitgave van de kalenders het 5 
betaald moest worden aan RAGweek. 6 

o A. van der Velden vindt dat het bestuur meteen moet betalen als 7 
besloten wordt om kalenders af te nemen. 8 

 9 
T. van Egmond zegt dat geen uitleg staat bij de post Onvoorzien. Hij zegt dat alles 10 
wat niet gebruikt wordt ook benoemd moet worden.  11 

 Willemijn zegt dat ze dit zal toevoegen.  12 
 13 
Pagina 14 14 
Regel 15: H. van Bree zegt dat € 42,50 in de samenvattingenkas zit en dat € 790,50 15 
is binnengehaald voor de samenvattingenverkoop. Toch staat dat het kasverschil van 16 
de samenvattingenkas op € 0,50 staat. Hij vraagt hoe dit kan. 17 

 Willemijn zegt dat dit al verrekend is en het geld van de verkoop in de 18 
hoofdkas zit en niet in de samenvattingenkas.  19 

 20 
Pagina 19 21 
Regel 10/11: T. van Egmond vraagt waarom een extra presentje voor de kascontrole 22 
is gekocht. 23 

 Willemijn zegt dat dit een lange discussie geweest in de bestuursvergadering 24 
en dat toen besloten is het wel te doen. De presentjes zijn toen gehaald en 25 
betaald. Willemijn zegt dat het bestuur op dat moment niet wist dat het niet 26 
gebruikelijk was dit te doen. 27 

 T. van Egmond zegt dat hij dit niet zou doorzetten, aangezien het ook gewoon 28 
een commissie is die net als andere commissies vrijwillig hun werk doen. 29 

 30 
H. van Bree zegt dat € 1300,00 is begroot voor representatie en dat tot nu toe pas  31 
€ 467,06 is uitgegeven. Hij vraagt zich af welke kosten nog gemaakt moeten worden. 32 

 Willemijn zegt dat vijf commissies nog hun kleding moeten declareren wat al 33 
een paar honderd euro kost. Verder worden nog een aantal dingen geheim 34 
gehouden die van deze post worden betaald.  35 

o L. Peeters vraagt of ergens vermeld staat hoeveel geld voor de kleding 36 
wordt begroot. 37 

o Willemijn zegt dat in het beleidsplan staat dat voor de kleine commissie 38 
€ 10,00 is begroot en voor de grote commissies (studiereis en 39 
introductie) € 20,00. De kleding voor de introductie is gratis, maar moet 40 
welk worden begroot voor het geval dat Café de Fuik dit ineens niet 41 
meer betaald. 42 

 43 
Pagina 20 44 
Regel 34: T. van Egmond zegt dat de bedragen voor de sollicitatietraining niet 45 
overeenkomen met de totale kosten. Hij zegt dat drie euro ontbreekt. 46 

 Willemijn zegt dat de koffie en cake in totaal € 8,65 moest zijn en dat dit dus 47 
een typfout is.  48 

 49 
Regel 7/8: T. van Egmond zegt dat € 1,00 is betaald door een niet-lid, terwijl deze 50 
persoon nog moest komen op de avondlezing over adoptie. 51 
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 Willemijn zegt dat deze persoon op de inschrijflijst stond en al had betaald 1 
voor de avondlezing. Deze persoon hoefde het geld niet terug.  2 

 3 
Pagina 22 4 
H. van Bree vraagt of het bestuur van tevoren niet wist dat kosten gemaakt zouden 5 
worden bij de feesten, aangezien het niet in de begroting vermeldt is. 6 

 Willemijn zegt dat niet per se kosten gemaakt worden. Ze zegt dat de 7 
versiering altijd door één van de verenigingen wordt gekocht en dat ook één 8 
van de verenigingen een kas meeneemt. Welke vereniging een kas vrij heeft 9 
neemt er bijvoorbeeld een mee. 10 

 B. van Enckevort zegt dat bij best veel begrotingen dit niet wordt vermeld, 11 
omdat het niet relevant is. In zo’n geval wordt alleen de winst begroot.  12 

 13 
Pagina 23 14 
Regel 3-5: T. van Egmond vraagt of hier de eigen bijdrage van Postelein al bij zit. 15 

 Willemijn zegt dat dit zo is. 16 

 T. van Egmond vraagt of dit de € 400,00 is zoals begroot. 17 

 Ivet zegt dat dit lager is uitgevallen dan de update in september. 18 

 T. van Egmond vraagt of extra benoemd kan worden wat Postelein precies 19 
heeft bijgedragen. 20 

o Willlemijn zegt dat ze dit zal aanpassen.  21 
 22 
Regel 47: T. van Egmond zegt dat de totale kosten van de skireis niet kloppen. 23 

 Willemijn zegt dat dit klopt en dat dit aangepast zal worden.  24 
 25 
Pagina 24 26 
T. van Egmond vraagt hoe het zit met de onvoorziene inkomsten op de skireis. Hij 27 
vindt het een vaag verhaal. 28 

 Willemijn beaamt dat het een vaag verhaal is. Ze zegt dat tijdens de skireis 29 
het brood van tevoren besteld moest worden. ’s Ochtends kon iedereen het 30 
brood ophalen en moest hiervoor betaald worden. Eén van deze dagen was 31 
de reisleider zelf niet aanwezig. Toen hebben alle kamers zelf het geld 32 
neergelegd en hun brood meegenomen. Twee leden hebben dit geld 33 
meegenomen en aan de reisleider gegeven. Hij vond het uiteindelijk niet zo 34 
netjes wat hij had gedaan en gaf dus wat geld terug aan Ivet. 35 

o T. van Egmond vraagt waarom dan dit bedrag precies is terug 36 
gegeven. 37 

o Ivet zegt dat dit een willekeurig bedrag was. De reisleider vond het niet 38 
netjes en wilde wat korting geven.  39 

 40 
Pagina 25 41 
T. van Egmond zegt dat de beginwaarden van de balans ‘Eigen vermogen’ niet klopt. 42 

 Willemijn zegt dat ze een foute beginwaarde had staan, maar dat ze niet meer 43 
kan herinneren hoe dit fout is gegaan. Ze heeft de goede beginwaarde 44 
opgezocht in Conscribo en dit is € 47.535,62. 45 

 46 
Pagina 26 47 
Regel 25: H. van Bree zegt dat € 93,00 in de kas zit, maar dat dit niet klopt met wat 48 
hier staat. 49 
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 Willemijn zegt dat ze dacht dat ze het had aangepast naar de goede zin. Het 1 
waren in totaal 37 leden en 2 à 3 niet-leden. Willemijn zegt dat ze dit aan zal 2 
passen.  3 

 4 
Pagina 27 5 
Willemijn zegt dat ze over deze pagina zelf een opmerking heeft. Een paar alv’s 6 
geleden was een discussie over het wegboeken van de crediteuren van Café de 7 
Fuik. Het wegboeken van deze crediteuren is niet gelukt, maar officieel moeten deze 8 
ook vijf jaar bewaard blijven. Dit betekent dat de crediteuren nog twee jaar blijven 9 
staan.  10 
 11 
Pagina 29 12 
H. van Bree zegt dat het totaal inkomsten in de resultaatrekening staat op  13 
€ 18.217,15, terwijl deze in de eindafrekening staat op € 18.517,15. Hij zegt dat het 14 
verschil € 300,00 is en vraagt of dit komt door de sponsoring van Café de Fuik. 15 

 Willemijn zegt dat dit inderdaad de sponsoring van Café de Fuik is. Dit komt 16 
omdat de sponsoring in de eindafrekening al is meegenomen, maar deze nog 17 
niet op de rekening van Postelein binnen is en daardoor nog niet in Conscribo, 18 
waardoor hij ook niet op de resultatenrekening staat. 19 

 20 
R. Eikholt vraagt naar welke kliniek Lieke is geweest. 21 

 Willemijn zegt dat dit de dichtstbijzijnde was. 22 

 R. Eikholt wist niet dat het om een kliniek tijdens de skireis ging.  23 
 24 
Willemijn vraagt of de ALV nog vragen heeft over het financieel halfjaarverslag in het 25 
algemeen. 26 

 T. van Egmond vindt dat Willemijn het verslag goed heeft geschreven. Hij 27 
vindt het verstandig dat overal de datum is weggelaten. Hij zegt dat het een 28 
goede keuze is om extra cijfers weg te laten.  29 

 30 
De ALV klapt. 31 
 32 
Lieke zegt dat de wijzigingen in acht genomen zullen worden en dat het financieel 33 
halfjaarverslag is aangenomen.  34 
 35 

8. Voorstellen kandidaatsbestuur 2018-2019 36 

Lieke zegt dat leden konden solliciteren naar een bestuursfunctie door een 37 
sollicitatiebrief te sturen. Deze brieven zijn allemaal gelezen, waarna gesprekken zijn 38 
gepland. Het gesprek werd gevoerd door het bestuurslid met de functie waarop 39 
gesolliciteerd werd en het bestuurslid met de functie van de tweede keuze 40 
notuleerde. Verder waren een extern persoon en een lid van de Raad van Advies 41 
aanwezig bij de gesprekken. Samen vormen zij de sollicitatiecommissie en deze zal 42 
geheim blijven voor de objectiviteit van het proces. Na afloop van de gesprekken 43 
heeft het bestuur, de sollicitatiecommissie en de Raad van Advies onafhankelijk van 44 
elkaar vergaderd en kunnen we met gepaste trots het volgende voorgesteld 45 
kandidaatsbestuur presenteren. Na afloop van de gesprekken heeft het bestuur, de 46 
sollicitatiecommissie en de Raad van Advies onafhankelijk van elkaar vergaderd en 47 
is uiteindelijk op dit voorgesteld kandidaatsbestuur uitgekomen. Lieke vraagt of het 48 
kandidaatsbestuur op wil staan en zichzelf willen presenteren.  49 

 50 

Een lid verlaat de ALV. 51 
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 1 

Voorzitter: L. Bekedam 2 

L. Bekedam zegt dat ze 19 jaar is en tweedejaars student ALPO. In haar eerste jaar 3 
heeft ze met veel plezier de promotiecommissie gedaan en zo heeft ze op een 4 
informele manier Postelein leren kennen. In het tweede jaar is ze lid geworden van 5 
de Workshop- en excursiecommissie en vervolgens ook commissiehoofd. Toen is ze 6 
Postelein nog beter leren kennen en heeft ze besloten te solliciteren.  7 

 8 

V. van de Pol vraagt wat ze leuk vindt om te doen naast Postelein. 9 

 L. Bekedam zegt dat ze graag sport en uitgaat met vriendinnen. Verder is 10 
vaak thuis in het weekend om te werken. 11 

 12 

A. van der Velden vraagt wat voor een soort dieren het kandidaatsbestuur is als ze 13 
een kudde waren. 14 

 C. Westerhuis zegt dat ze wel een hondje wil zijn. 15 

 L. Bekedam zegt dat ze koeien zijn. 16 

o A. van der Velden zegt dat ze daar de goede kleur kleren voor aan 17 
hebben. 18 

 19 

T. van Egmond zegt dat vorig jaar bij ieder kandidaatsbestuurslid een belangrijke 20 
vraag werd gesteld door P. de Vries en hij wilt dit graag doorzetten. Hij vraag wat die 21 
ene eigenschap is die L. Bekedam geschikt maakt als voorzitter. 22 

 L. Bekedam zegt dat ze het belangrijk vind dat ze voor haarzelf structuur kan 23 
houden en dit ook kan bieden aan haar mede bestuursleden. 24 

 25 

A. van der Velden vraagt wat L. Bekedam als voorzitter zou doen als het hele 26 
bestuur verdeeld is over iets. 27 

 L. Bekedam zegt dat ze zou nadenken over de meningen van de andere 28 
bestuursleden ook al is haar eigen mening nog zo sterk. Uiteindelijk wil ze 29 
samen met het bestuur tot één oplossing komen. Wanneer dit toch niet lukt, 30 
zou ze de RvA om advies vragen. Ze zegt dat ze uiteindelijk wel 31 
verantwoordelijk is voor de beslissing die gemaakt wordt. 32 

 33 

T. van de Mortel vraagt wat L. Bekedam wil leren aankomend jaar. 34 

 L. Bekedam zegt dat ze wil leren werk uit handen te geven en niet teveel hooi 35 
op haar vork te nemen. Ze wil haar stresslevel graag wat verlagen. 36 

 M. In ’t Zandt zegt dat het niet slim is om dan bestuur te doen. 37 

 38 

V. van de Pol vraagt wat L. Bekedam bewondert in haar voorganger en wat ze 39 
anders zou doen. 40 

 L. Bekedam zegt dat ze het lastig vindt om hier direct een antwoord op te 41 
geven. 42 

 V. van de Pol zegt dat ze ook op de naborrel het antwoord mag geven aan 43 
Lieke. 44 

 45 

E. Oplaat vraagt hoe L. Bekedam toch haar rust probeert te bewaren bij stress. 46 

 L. Bekedam zegt dat het bestuur haar hier op kan reflecteren. Ze is hier 47 
zichzelf van bewust en denkt zich hier daarom in te kunnen ontwikkelen. 48 

 49 
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T. van de Mortel vraagt welke cocktail L. Bekedam zou zijn als ze mocht kiezen. 1 

 L. Bekedam zegt dat ze weinig verstand heeft van cocktails en dat ze na de 2 
cocktailworkshop van woensdag een antwoord geeft. Dit wordt dan wel een 3 
persoonlijk antwoord, want T. van de Mortel kan hier niet bij zijn. 4 

 5 

Secretaris en vicevoorzitter: C. Westerhuis 6 

Cilla zegt dat ze 19 jaar is, eerstejaars PWO student en afgelopen jaar heeft 7 
deelgenomen in de feestcommissie. Ze zegt dat de commissie groot begon, maar 8 
helaas een beetje uit elkaar is gevallen. Ze zegt dat ze minder ervaring heeft met 9 
andere commissies, maar wel naar bijna alle activiteiten is geweest en het leek haar 10 
hierna erg leuk om te  solliciteren. Ze hoopt nu ook secretaris en vicevoorzitter te 11 
worden. 12 

 13 

V. van de Pol vraagt namens M. Ankersmit of C. Westerhuis goed met tien vingers 14 
kan typen. 15 

 Demi vult aan dat M. Ankersmit een oud-secretaris is. 16 

 C. Westerhuis zegt dat ze dit kan. 17 

 18 

A. van der Velden vraagt waarom ze dit jaar heeft gesolliciteerd en niet heeft 19 
gewacht tot volgend jaar. 20 

 C. Westerhuis zegt dat ze juist dit jaar enthousiast was en vroeg zich af 21 
waarom ze dan zou wachten als ze het nu superleuk heeft. 22 

 23 

T. van de Mortel vraagt of C. Westerhuis kan typen en eten tegelijk. 24 

 C. Westerhuis zegt dat ze dit nog nooit heeft geprobeerd. 25 

 26 

T. van Egmond vraagt wat C. Westerhuis vindt van de functie vicevoorzitter. 27 

 C. Westerhuis zegt dat het haar leuk lijkt, maar ze nog niet goed weet wat het 28 
precies inhoudt. Ze zegt dat ze dit vanzelf tegen gaat komen. Ze wil graag 29 
mensen helpen en vindt het leuk om hier ondersteuning in te bieden. 30 

 31 

T. van Egmond vraagt wat die ene eigenschap is die C. Westerhuis geschikt maakt 32 
als secretaris. 33 

 C. Westerhuis zegt dat ze goed achter de schermen kan werken. Ze kan goed 34 
zelf plannen en zichzelf daaraan houden. Ze denkt dat dit haar gaat helpen.  35 

 T. van Egmond stelt dezelfde vraag bij de functie van vicevoorzitter. 36 

 C. Westerhuis zegt dat ze graag wil weten of alles goed gaat en dat mensen 37 
vaak naar haar komen als iets aan de hand is. Ze hoopt dat dit gaat helpen in 38 
deze functie en anders komt ze daar vanzelf achter.  39 

 40 

A. van der Velden vraagt waar C. Westerhuis het meest naar uitkijkt binnen haar 41 
functie. 42 

 C. Westerhuis vindt alles heel leuk. 43 

 44 

T. van Egmond vraagt waar C. Westerhuis tegenop kijkt. 45 

 C. Westerhuis zegt dat ze alles uit haarzelf wil halen en alles graag in één 46 
keer goed wil doen. Ze denkt hier misschien tegenaan te lopen. 47 

 48 
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E. Oplaat vraagt naar welk feest van afgelopen jaar C. Westerhuis het liefst naar toe 1 
wilt. 2 

 C. Westerhuis zegt dat de commissie niet zo groot was, maar dat ze BaMyPo: 3 
Bezopen in de tropen het leukste vond. 4 

 E. Oplaat vraagt waar ze naar uitkijkt om volgend jaar met het bestuur naartoe 5 
te gaan. 6 

o C. Westerhuis zegt dat ze graag op skireis wil en daar wil feesten. 7 

 8 

T. van de Mortel vraagt welk shotje C. Westerhuis zou zijn als ze een shotje was. 9 

 C. Westerhuis zegt Trojka Pink. Als mensen kleren voor haar uitkiezen is dat 10 
vaak roze, terwijl ze dat niet eens per se wil. 11 

 12 

T. van Egmond vraagt wat C. Westerhuis haar favoriete toetsencombinatie is. 13 

 C. Westerhuis zegt dat ze laatst heeft uitgevonden dat je heel makkelijk 14 
dikgedrukt kan typen.  15 

 16 

Penningmeester: H. van Bree 17 

H. van Bree zegt dat hij 20 jaar is, volgend jaar hopelijk de penningmeester van 18 
Postelein en tweedejaars PWO student. Hij zat vorig jaar in de samenvattingen- en 19 
PosteleinPost commissie en dit jaar nog een keer in de PosteleinPost en in de 20 
lezingencommissie. Daarnaast neemt hij ook deel uit in de OLC. 21 

 22 

R. Eikholt vraagt welke ervaringen H. van Bree heeft met geld. 23 

 H. van Bree zegt dat hij zichzelf goed kan onderhouden. Het laatste jaar was 24 
hij erg geïnteresseerd in de financiën van de vereniging en hoe het werkt. Hoe 25 
heb je bijvoorbeeld niet teveel winst of verlies vroeg hij zich af. Mochten grote 26 
problemen voorkomen, zegt H. van Bree terug te kunnen vallen op zijn vader 27 
die al veertig jaar boekhouder is. 28 

 29 

A. van der Velden zegt dat H. van Bree één ding mag kiezen, begroten of inbegroten. 30 

 H. van de Bree zegt inbegroten 31 

 De ALV schreeuwt. 32 

 H. van Bree zegt dat hij graag leert. 33 

 34 

V. van de Pol vraagt namens P. de Vries wat de euro combinatie is op zowel Apple 35 
als Windows. 36 

 H. van Bree zegt dat dit op Windows ‘Ctrl+Alt+F5’ is en dat hij Apple nog nooit 37 
heeft gebruikt.  38 

 39 

V. van de Pol vraagt hoe H. van Bree in zijn bestuursjaar tijd gaat maken voor zijn 40 
vriendin. 41 

 H. van Bree zegt het hier met zijn vriendin over te hebben gehad en dat hij het 42 
tussen hun tweeën houdt. 43 

 A. van der Velden vraagt wat hij kiest als hij zou moeten kiezen tussen 44 
Postelein en zijn vriendin. 45 

 H. van Bree laat dit in het midden. 46 

 47 
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M. Peters vraagt zich af gezien de schema’s van H. van Bree hoe hij gaat zorgen dat 1 
bepaalde dingen financieel gezien wel duidelijk zijn voor leden. 2 

 H. van Bree zegt dat hij die schema’s vaak voor zichzelf maakt. Voor anderen 3 
doet hij graag wel zijn best. 4 

 5 

M. In ’t Zandt vraagt hoe H. van Bree zich als enige man staande houdt tussen deze 6 
vijf en alle andere vrouwelijke leden. 7 

 H. van Bree zegt dat het allemaal mensen zijn met eigenschappen. In zijn 8 
eigen ervaring heeft hij nooit problemen gehad met het verschil tussen 9 
mannen en vrouwen. Hij zegt dat hij vanaf de middelbare school al veel 10 
vrouwen om zich heen heeft.  11 

 12 

E. Oplaat zegt dat maar zeven mensen wisten dat H. van Bree had gesolliciteerd. Ze 13 
vraagt waarom hij niks heeft gezegd. 14 

 H. van Bree zegt dat hij het grappig vond om niks te zeggen. 15 

 16 

T. van de Mortel vraagt hoe H. van Bree het gaat combineren met Plica en Twister. 17 

 H. van Bree zegt dat hij met Plica gaat stoppen en bij Twister alleen actief 18 
deelneemt aan toneelstukken als dat uitkomt. 19 

 20 

A. van der Velden vraagt wat H. van Bree gaat bijdragen/wil bijdragen aan Postelein. 21 

 H. van Bree zegt dat hij het lastig vindt om hierop te antwoorden. 22 

 A. van der Velden zegt dat alles kan. 23 

 H. van Bree zegt als nergens een grens is, hij het tof vindt iedereen gratis mee 24 
te nemen op studiereis. 25 

 26 

T. van de Mortel vraagt H. van Bree wat hij komend jaar denkt te leren. 27 

 H. van Bree hoopt zelf wat georganiseerder te worden. Zijn schema’s zijn niet 28 
altijd even duidelijk. Hij hoopt dat hij hier na een tijdje wat handiger in wordt. 29 

 30 

T. van de Mortel vraagt wat H. van Bree voor een biertje zou zijn als hij een biertje 31 
was. 32 

 H. van Bree zegt dat dit zwetbier is. Dit is zijn favoriete biertje en drinkt hij 33 
regelmatig.  34 

 35 

R. Eikholt vraagt hoe H. van Bree een busje zou verzekeren mocht hij dit regelen. Hij 36 
vraagt of hij dit allrisk zou doen of eigen risico. 37 

 H. van Bree zegt dat hij bij busmaatschappijen zou kijken wat zij aanraden en 38 
dit met elkaar vergelijken. 39 

 40 

A. van der Velden vraagt wat H. van Bree waardeert in zijn voorganger en wat hij 41 
anders zou doen.  42 

 H. van Bree zegt dat hij vindt dat Willemijn heel netjes kan werken en cool op 43 
foto’s staat. Hij weet op dit moment niks wat hij beter kan doen.  44 

 45 

T. van der Egmond vraagt wat die ene eigenschap is die H. van Bree geschikt maakt 46 
als penningmeester. 47 

 H. van Bree zegt dat hij de euro combinatie kent. 48 
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 1 

T. van Egmond zegt dat H. van Bree momenteel veel aanwezig is op activiteiten, 2 
maar dan wel vaak op tijd naar huis gaat. Hij vraagt hoe H. van Bree het gaat doen 3 
als hij de kassen moet tellen op een feest. 4 

 H. van Bree zegt dat hij in het verleden wel vroeg naar huis ging, maar ook 5 
vaak toen het pas licht werd. 6 

 Willemijn zegt dat de bank in de El Sombrero best lekker ligt.  7 

 8 

Commissaris PR: S. van de Wijdeven 9 

S. van de Wijdeven zegt dat ze 21 jaar is, tweedejaars ALPO student en hopelijk 10 
volgend jaar commissaris PR. Ze zegt dat alle drie haar intromama’s in het bestuur 11 
zaten toen zij begon met studeren. In haar eerste jaar is ze in de promotiecommissie 12 
gegaan, toen heeft ze een tussenjaar binnen Postelein gehad om haar propedeuse 13 
te halen en na dat jaar begon ze het toch wel te missen. Afgelopen jaar heeft ze 14 
deelgenomen in de ledenweekendcommissie en was ze het commissiehoofd van de 15 
promotiecommissie. 16 

 17 

A. van der Velden vraagt hoe S. van de Wijdeven Postelein op de kaart zou zetten 18 
als ze op weg is naar een toekomstige sponsor. 19 

 S. van de Wijdeven zegt dat het afhangt naar wie ze onderweg is. 20 

 A. van der Velden zegt dat ze dit zelf mag bedenken. 21 

 S. van de Wijdeven zegt dat ze eerst zou uitleggen hoe Postelein in elkaar zit, 22 
wie we zijn, dat we formele en informele activiteiten organiseren. Ze zal gaan 23 
kijken of ze een mooie deal eruit kan halen en naar iets op zoek gaan waar 24 
beide partijen iets aan hebben.  25 

 26 

M. In ’t Zandt vraagt hoe S. van de Wijdeven ongezien gaat oplossen als ze drinken 27 
over zich heen gooit. 28 

 S. van de Wijdeven zegt dit moeilijk te vinden en meestal met drinken op het 29 
shirt rondloopt. Als ze een hemdje eronder aan heeft, doet ze haar shirt uit. 30 

 M. In ’t Zandt zegt dat dat niet onopvallend is. 31 

 S. van de Wijdeven zegt dat ze dan roept: ‘’Kijk daar, een gekke vogel’’ en dat 32 
ze dan onder de tafel duikt en haar shirt uit doet.  33 

 34 

V. van de Pol vraagt wat S. van de Wijdeven waardeert in haar voorganger en wat ze 35 
anders zou doen.  36 

 S. van de Wijdeven zegt dat haar voorganger een handje heeft van spullen 37 
kwijtraken of dingen vergeten. Ze hoopt dit anders te doen. Ze zegt dat ze 38 
bewondering heeft dat Veerle altijd super georganiseerd is en alles op een 39 
rijtje heeft ondanks dat ze best chaotisch kan zijn. 40 
 41 

T. van de Mortel vraagt wat S. van de Wijdeven wil leren aankomend jaar. 42 

 S. van de Wijdeven zegt dat ze hoopt meer structuur te krijgen in haar leven. 43 
Ze hoopt dat dit lukt omdat ze ook de balletjes van het commissiehoofd hoog 44 
moet houden. Haar bestuursleden zullen haar daarbij helpen.  45 

 46 
V. van de Pol zegt dat S. van de Wijdeven in de promotiecommissie iets minder 47 
capabel was, maar wel heel gezellig. Ze vindt dat S. van de Wijdeven goed is 48 
gegroeid en vraagt hoe ze deze trend gaat doorzetten. 49 
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 S. van de Wijdeven zegt dat ze toen een eerstejaars student was, maar dat ze 1 
nog steeds wel onbevangen is. Ze ziet zelf ook een stijgende lijn in haar 2 
verantwoordelijkheid en wil dit volgend jaar graag voortzetten. 3 

 4 
A. van der Velden vraagt wat S. van de Wijdeven haar visie is op het alcoholbeleid 5 
op eigen activiteiten. 6 

 S. van de Wijdeven zegt dat ze op eigen activiteiten soms wel iets teveel heeft 7 
gedronken en dat ze bijvoorbeeld met twee buckets tegelijkertijd rondliep, 8 
maar ze zegt dat ze altijd nog weet wanneer ze capabel moet zijn. Dit zal ze in 9 
de gaten houden.  10 

 11 
T. van de Mortel vraagt welke smootie S. van de Wijdeven zou zijn als ze een 12 
smoothie was.  13 

 S. van de Wijdeven zegt dat ze een passievrucht smoothie zou zijn. Ze denkt 14 
dat ze heel gepassioneerd is over de dingen die ze leuk vindt. 15 

 16 
T. van Egmond vraagt wat die ene eigenschap is die S. van de Wijdeven geschikt 17 
maakt als commissaris PR. 18 

 S. van de Wijdeven zegt dat ze vaak in moeilijke situaties positief blijft. Stel 19 
het gaat met sponsoring even niet lekker, dan blijft ze positief.  20 

 21 
V. van de Pol vraagt hoe S. van de Wijdeven haar bestuursjaar gaat combineren met 22 
de studie Geschiedenis. 23 

 S. van de Wijdeven zegt dat Postelein nummer 1 is, dus dat dat wel makkelijk 24 
te combineren is.  25 

 Veerle voegt toe voor de mensen die het niet snappen dat in de intromodule, 26 
waarbij ze mensen moet toevoegen, stond dat S. van de Wijdeven 27 
ingeschreven was bij Geschiedenis.  28 

 S. van de Wijdeven zegt dat dit komt omdat ze misschien moest stoppen 29 
omdat ze haar propedeuse niet zou halen. Daarna is ze zich vergeten uit te 30 
schrijven.  31 

 32 
A. van der Velden vraagt waar S. van de Wijdeven het meest naar uitkijkt in deze 33 
mooiste functie. 34 

 S. van de Wijdeven zegt dat dit eigenlijk alles is. Toen ze uiteindelijk de functie 35 
van commissaris PR kreeg, wist ze niet direct of ze sponsoring wel leuk vond, 36 
maar toen was ze een keer mee geweest met Veerle en ook dat was leuk. 37 
Vandaar dus alles.  38 

 39 
T. van Egmond vraagt langs welk bedrijf S. van de Wijdeven langs zou gaan voor 40 
sponsoring. 41 

 S. van de Wijdeven zegt dat ze eerst haar eigen zou onderhouden en daarna 42 
misschien naar De Hemel zou gaan voor een bierproeverij. 43 

 44 
Commissaris Onderwijs: M. Schepers 45 
M. Schepers zegt dat ze 20 jaar is, tweedejaars PWO student en hopelijk volgend 46 
jaar de commissaris Onderwijs. Ze zegt dat ze geen ervaring heeft binnen Postelein 47 
omdat ze niet actief is geweest, maar toch sprak een bestuursjaar haar aan. Het leek 48 
haar in eerste instantie wel heftig, maar ook weer een mooie uitdaging. Ze heeft wel 49 
best wat ervaring naast haar studie en Postelein. Zo doet ze onder andere een vrij 50 
heftige commissie bij de Kindertelefoon.  51 
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 1 
A. van der Velden vraagt waarom ze meteen ging solliciteren en niet eerst een 2 
commissie heeft gedaan binnen Postelein. 3 

 M. Schepers zegt dat ze wel na heeft gedacht om eerst een commissie te 4 
doen. Ze denkt sowieso eerst goed na voordat ze zomaar iets doet. 5 
Uiteindelijk wilde ze eerst meer ervaring opdoen buiten de vereniging, ook qua 6 
gespreksvaardigheden. Dit heeft ze toen gedaan bij de Kindertelefoon. 7 

 A. van der Velden vraagt waarom ze nu dan wel een bestuursjaar gaat doen. 8 

 M. Schepers zegt dat ze al een tijdje nadacht om dit te gaan doen en het er 9 
met veel mensen over heeft gehad. Ze liep al een jaar rond om komend jaar 10 
deze nieuwe uitdaging te gaan doen. 11 

 A. van der Velden vraagt waarom ze dit nu bij Postelein gaat doen en waarom 12 
ze haar niet extra gaat ontwikkelen binnen de Kindertelefoon. 13 

 M. Schepers zegt dat ze zich ook binnen de studie wilde ontwikkelen, 14 
bijvoorbeeld met docenten en verdieping in het onderwijs. Ze had vooral ook 15 
interesse in deze functie.  16 

 17 
R. Eikholt zegt dat M. Schepers niet actief is en vraagt hoe dat is op activiteiten. 18 

 M. Schepers zegt dat ze best vaak op activiteiten is. 19 

 R. Eikholt vraagt op welke. 20 

 M. Schepers zegt dat ze vooral op formele activiteiten als lezingen/workshops 21 
aanwezig is. Ook was ze aanwezig tijdens de skireis en over het algemeen 22 
ook op informele activiteiten zoals borrels. 23 

 R. Eikholt vraagt hoe M. Schepers aankijkt tegen alle constitutieborrels. 24 

 M. Schepers zegt dat erg leuk te vinden, vooral ook om met het hele bestuur 25 
te doen. Ze zegt zo kennis te maken met iedereen en haar netwerk uit te 26 
breiden.  27 

 28 
T. van de Mortel vraagt hoe M. Schepers het voor zich ziet om commissies te 29 
begeleiden zonder een commissie te hebben gedaan bij Postelein. 30 

 M. Schepers zegt al wel ervaring te hebben in commissies, alleen niet bij 31 
Postelein. Ze heeft wel eens een vergadering gevoerd en bij Postelein 32 
meegekeken hoe het gaat en met anderen erover gehad. Ze denkt snel door 33 
te hebben hoe het gaat. Als ze iets niet snapt, dan vraagt ze iemand die het 34 
goed kan uitleggen.  35 

 36 
A. van der Velden zegt dat afgelopen jaar de carrière commissie is opgestart en dat 37 
toen een beetje zoekende was wat ze precies wilden. Ze vraagt wat de visie van M. 38 
Schepers op deze commissie is. 39 

 M. Schepers zegt dat ze hier nog niet helemaal over heeft nagedacht. Ze is 40 
niet echt van plan het te veranderen, wel om uit te breiden. Ze vindt dat het 41 
iets leuks en extra’s biedt voor de leden.  42 

 43 
M. Kunst vraagt of M. Schepers nog tijd over denkt te houden om bij de 44 
Kindertelefoon te blijven. 45 

 M. Schepers zegt hier over nagedacht te hebben en ze wil ervoor gaan daar 46 
bij te blijven. Ze geeft wel aan als het teveel wordt, dat ze dan zou stoppen. Ze 47 
streeft ernaar beiden te doen, maar moet hierbij wel op haarzelf passen. 48 

 49 
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E. Oplaat zegt dat afgelopen jaar veel leuke workshops en excursies zijn 1 
georganiseerd. Ze vraagt M. Schepers wat haar ideale workshop is zonder limiet. 2 

 M. Schepers zegt dat ze graag naar het buitenland zou gaan, bijvoorbeeld 3 
naar Amerika voor een lezing van Oprah Winfrey.  4 

 E. Oplaat zegt dat dat een lezing is, ze bedoelde en workshop/excursie. 5 

 M. Schepers zegt dat daar misschien ook wel iemand een vette workshop kan 6 
geven. Ze vindt het een lastige vraag.  7 

 8 
R. Eikholt zegt dat M. Schepers haar voorganger betrokken was bij N.K.S.W. 9 
Kompanio. Ze vraagt wat haar visie hierop is. 10 

 M. Schepers zegt zeker betrokken te blijven. Hoe dit precies vormgegeven 11 
wordt, zal nog over vergaderd worden. 12 

 R. Eikholt zegt dat best wat overeenkomsten zijn tussen beide verenigingen. 13 
Hij vraagt hoe M. Schepers de belangen gaat verdelen. 14 

 M. Schepers zegt dat communicatie hierbij belangrijk is. Gekeken moet 15 
worden naar wat de verenigingen elkaar kunnen bieden en naar wat bij de een 16 
net anders is en buiten de lijntjes van Postelein. Ze zegt het leuk te vinden om 17 
die extra dimensie te hebben, 18 

 R. Eikholt vraagt Postelein of Kompanio. 19 

 M. Schepers zegt Postelein. 20 
o A. van der Velden vraagt Postelein of de Kindertelefoon. 21 
o M. Schepers zegt dat volgend jaar Postelein op één staat, maar dat ze 22 

hoopt de Kindertelefoon te behouden. 23 
 24 
V. van de Pol vraagt van welke functie M. Schepers denkt dat die niet op haar lijf is 25 
geschreven.  26 

 M. Schepers zegt dat dit secretaris is. Ze is niet goed in multitasken, dus in 27 
typen en luisteren tegelijk. Ook is ze iemand die niet snel de leiding op zich 28 
neemt, dus vindt ze (vice)voorzitter ook niet bij haar passen.  29 

 V. van de Pol vraagt wat ze doet als het niet lekker loopt in een commissie. 30 

 M. Schepers zegt wanneer het misloopt het over te nemen en samen te kijken 31 
naar een oplossing.  32 

 33 
T. van de Mortel vraagt wat voor een kopje koffie zou zijn als ze koffie was. 34 

 M. Schepers zegt gewoon een zwarte koffie te zijn, aangezien ze die nog wel 35 
nodig gaat hebben. 36 

 37 
T. van Egmond vraagt wat die ene eigenschap is die M. Schepers geschikt maakt als 38 
commissaris Onderwijs. 39 

 M. Schepers zegt dat ze het fijn vindt om te communiceren en daar ook naar 40 
streeft om dat constant te doen. Ze vindt het belangrijk om elkaar daarin aan 41 
te vullen.  42 

 43 
Commissaris Activiteiten: K. Schilders 44 
K. Schilders zegt dat ze 19 jaar is en tweedejaars ALPO student. Ze heeft vorig jaar 45 
deelgenomen in de promotiecommissie, dit jaar in die van de studiereis en ze hoopt 46 
komend jaar commissaris Activiteiten te zijn.  47 
 48 
R. Eikholt vraagt hoe groot de kans is dat de Batavierenrace volgend jaar is. 49 
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 K. Schilders zegt dat deze kans groot is, maar dat ze nog niet weet of ze zelf 1 
mee rent. Ze vindt het wel heel leuk om het te organiseren. 2 

 3 
A. van der Velden vraagt hoe K. Schilders de kans verkleind om iets te breken. 4 

 K. Schilders zegt dat ze inmiddels twee jaar al niks heeft gebroken. Ze zegt 5 
dat ze niet kan verzekeren dat andere bestuurders niks breken. 6 

 7 
M. Peters vraagt hoe K. Schilders zichzelf wil veiligstellen nu ze commissaris 8 
Activiteiten wil worden. 9 

 K. Schilders zegt dat ze de commissies naast haar heeft en de coachende rol 10 
op haar neemt. 11 

 12 
T. van de Mortel vraagt hoe K. Schilders het vindt dat ze als commissaris Activiteiten 13 
iedere keer als laatste aan de beurt is. 14 

 K. Schilders zegt dat het lang duurt, maar dat ze last but not least is. 15 
 16 
A. van der Velden vraagt welke activiteit K. Schilders zou organiseren als ze nergens 17 
in beperkt zou worden.  18 

 K. Schilders zegt dat ze een liftweekend zou organiseren. Ze hoopt wel ooit 19 
aan te komen op de bestemming. 20 

 21 
T. van Egmond vraagt wat die ene eigenschap is die K. Schilders geschikt maakt als 22 
commissaris Activiteiten.  23 

 K. Schilders zegt dat ze goed kan samenwerken en kan netwerken met 24 
externen, andere bestuurders en eigen commissieleden. 25 

 26 
T. van de Mortel vraagt wat K. Schilders wil leren aankomend jaar. 27 

 K. Schilders zegt dat dit overzicht houden is over de vele commissies en het 28 
uit handen geven van dingen, zodat ze meer afstand neemt. 29 

 30 
A. van der Velden vraagt wat K. Schilders ervan vindt dat ze nu uit de Bestie-familie 31 
valt. 32 

 K. Schilders zegt dat ze dit niet erg vindt, aangezien het bij Demi en V. van de 33 
Pol ook wel eens gebeurt.  34 

 35 
T. van de Mortel vraagt welke theesmaak K. Schilders zou zijn als ze een theesmaak 36 
mocht zijn. 37 

 K. Schilders zegt dat dit geen kers is, want daar is ze allergisch voor. Ze kiest 38 
voor appel, want dat is de favoriet van A. van der Velden.  39 

 40 
V. van de Pol vraagt hoeveel bestuurspunten K. Schilders verwacht te halen. 41 

 K. Schilders zegt dat dit minder zal zijn dan haar voorganger, maar dat dit niet 42 
zo moeilijk is. 43 

 V. van de Pol vraagt of ze het percentage van thuis gaat overtreffen. 44 

 K. Schilders vindt dit een leuke uitdaging.  45 
 46 
A. van der Velden vraagt hoeveel bestuurskilo’s K. Schilders denkt te halen. 47 

 K. Schilders zegt dat ze veel actieve activiteiten organiseert zoals de 48 
Batavierenrace. Ze zegt dat ze fit gaat worden. 49 

 50 
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A. van der Velden vraagt wat K. Schilders waardeert in haar voorganger en wat ze 1 
anders zou doen. 2 

 K. Schilders zegt dat ze het waardeert hoe Ivet alles op orde heeft en op 3 
zaken vooruit loopt met dingen regelen. Ze zegt dat ze haar stemgebruik beter 4 
zal doen. 5 

 O. Nelissen vraagt hoe K. Schilders ervoor gaat zorgen dat ze haar stem 6 
houdt. 7 

 K. Schilders zegt dat haar stem iets sterker is dan die van Ivet en dat ze hem 8 
nog nooit kwijt is geweest. Mocht het wel het geval zijn, heeft Ivet vast tips 9 
voor haar.  10 

 11 
T. van Egmond vraagt namens G. van Loon wat K. Schilders zou kiezen als ze één 12 
bestuurskracht mocht kiezen.  13 

 K. Schilders zegt dat ze dan zou willen vliegen, zodat ze altijd op tijd komt.  14 
 15 
T. van Egmond vraagt aan het 24e kandidaatsbestuur wie de commissaris Vis gaat 16 
worden. 17 

 S. van de Wijdeven zegt dat zij dit wel wil worden.  18 
 19 
 20 

9. Stemmen kandidaatsbestuur 2018-2019 21 

Lieke zegt dat gestemd zal worden over het voorgestelde kandidaatsbestuur. 22 
Wanneer voor wordt gestemd, is dit voor het kandidaatsbestuurslid. Wanneer tegen 23 
wordt gestemd, is dit tegen het kandidaatsbestuurslid. Wanneer blanco wordt 24 
gestemd, telt de stem alleen mee voor het quorum.  25 

 26 

Het quorum is vastgesteld op 28. 27 

 28 

L. Bekedam 29 

27 stemmen voor 30 

1 stemmen tegen 31 

0 stemmen blanco 32 

 33 
C. Westerhuis 34 

25 stemmen voor 35 

0 stemmen tegen 36 

3 stemmen blanco 37 

 38 

H. van Bree 39 

23 stemmen voor 40 

2 stemmen tegen 41 

3 stemmen blanco 42 

 43 

S. van de Wijdeven 44 

28 stemmen voor 45 

0 stemmen tegen 46 

0 stemmen blanco 47 

 48 

 49 
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M. Schepers 1 

19 stemmen voor 2 

7 stemmen tegen 3 

2 stemmen blanco 4 

 5 

K. Schilders  6 

28 stemmen voor 7 

0 stemmen tegen 8 

0 stemmen blanco 9 

 10 

Lieke zegt dat het kandidaatsbestuur is aangenomen.  11 

 12 

De ALV klapt.  13 

 14 

10. W.V.T.T.K.  15 

N.v.t. 16 
 17 

11. Rondvraag 18 

T. van de Mortel wil graag het kandidaatsbestuur feliciteren. Ze zegt dat zij een super 19 
leuk jaar tegemoet gaan en wenst ze alvast veel succes met bestuurskleding kopen 20 
en het schrijven van het beleidsplan. Ze wenst H. van Bree persoonlijk succes met 21 
de dames en zegt tegen K. Schilders dat ze nu oma is en dat ze altijd bij haar terecht 22 
kan als er iets is. 23 
 24 
T. van Egmond feliciteert ook het kandidaatsbestuur en H. van Bree in het speciaal 25 
met de beste functie. Hij zegt dat H. van Bree altijd voor advies naar zijn voorgangers 26 
kan. Ook om een keer even te praten met een man. Het kan namelijk soms heftig 27 
zijn, bijvoorbeeld met het kleding shoppen.  28 
 29 
A. de Ronde feliciteert het kandidaatsbestuur en kijkt ernaar uit om samen te werken 30 
met ze. Ze wenst hen succes de komende tijd. 31 
 32 
N. van den Brand feliciteert het kandidaatsbestuur en wenst ze veel succes en 33 
plezier.  34 
 35 
M. Kunst wenst iedereen veel succes komend jaar en kijkt nu al uit naar de mooie 36 
verhalen die ze ongetwijfeld gaat horen. 37 
 38 
V. van de Pol feliciteert het kandidaatsbestuur. Ze vindt dat ze zich goed 39 
gepresenteerd hebben vandaag. Ze voelt zich een beetje oud, omdat ze niet 40 
iedereen kende. Tot slot eindigt ze met een cliché uitspraak: ‘’Geniet ervan!’’. 41 
 42 
A. van der Velden feliciteert het kandidaatsbestuur met hun instemming en zegt dat 43 
het een leuk jaar gaat worden. Ze wil tegen K. Schilders zeggen dat zij en V. van de 44 
Pol denken dat ze het super goed gaat doen, ook al komt het soms niet zo over. 45 
Tegen S. van de Wijdeven zegt ze dat ze is ingestemd voor de beste functie van 46 
Postelein. Ze is benieuwd hoe S. van de Wijdeven het gaat doen, maar wenst haar 47 
vooral veel plezier en de rest van het bestuur ook. 48 
 49 
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K. Schilders bedankt iedereen voor het vertrouwen en zegt dat het een leuk jaar gaat 1 
worden. 2 

 L. Bekedam sluit zich hierbij aan en heeft veel zin in komend jaar. 3 

 C. Westerhuis is mega blij en heeft ook super veel zijn in volgend jaar. 4 

 H. van Bree wil iedereen bedanken en zijn mede bestuursleden feliciteren. 5 

 M. Schepers bedankt iedereen voor het stemmen. 6 

 S. van de Wijdeven sluit zich hierbij aan. 7 
 8 
Ivet feliciteert het, nu officiële, kandidaatsbestuur. Ze heeft zin om iedereen tegen te 9 
komen op de constitutieborrels en alv’s volgend jaar. Ze zegt dat het huidig bestuur 10 
alle vertrouwen heeft in ze en dat ze met vragen altijd naar ons toe mogen komen.  11 
 12 
Ying sluit zich hier bij aan en zegt dat ze trots is. Ze zegt dat het kandidaatsbestuur 13 
eigenlijk het Posteleinlied moet zingen, want dit moeten ze in oktober ook nog heel 14 
vaak doen.  15 

 Het kandidaatsbestuur zingt het Posteleinlied.  16 
 17 
Veerle feliciteert het kandidaatsbestuur en zegt dat als ze zo het lied zingen op alle 18 
constitutieborrels, ze het fantastisch gaan doen. Ze is nu al trots en heeft zin in 19 
volgend jaar. 20 
 21 
Willemijn sluit zich aan bij alles wat is gezegd en weet zeker dat ze het goed gaan 22 
doen.  23 
 24 
Lieke feliciteert het kandidaatsbestuur en met name L. Bekedam. Ze zegt dat ze L. 25 
Bekedam al een beetje heeft verteld hoe het bij een alv in zijn werk gaat en dat je 26 
soms moet improviseren. Ze zegt dat dit in je eentje soms een beetje lastig is en dat 27 
het bestuur kan helpen om dit te doen. Lieke stelt voor om een ABC’tje te doen met 28 
als onderwerp: ‘’studieverenigingen van Nijmegen’’. 29 
A: Alles, omdat we het over alle studieverenigingen gaan hebben 30 
B: Babylon en bier, dit gaat komend jaar veel voorkomen 31 
C: Cobo’s, want die horen erbij 32 
D: Drank, dit komt op cobo’s en bij veel studieverenigingen voor 33 
E: Extra veel bier, want dat gaan we dit jaar drinken 34 
F: Feest, één groot feest 35 
G: Gefeliciteerd, dit gaan we veel zeggen op cobo’s 36 
H: Hallo, want dat zeg je vaak aan het begin 37 
I: Irritatie, want dat gaan we bezorgen met het Posteleinlied 38 
J: Joepie, want ingestemd 39 
K: Kelsey, want zij zit in het bestuur 40 
L: Linda, onze voorzitter 41 
M: Mycelium, is ook een vereniging 42 
N: Niemand vergeten 43 
O: Ontzettend gaaf, want dat gaat het komend jaar worden 44 
P: Party; rectificatie: Postelein want dat is nummer 1 45 
Q: Quiz: die moet Linda maar een keer bedenken als we niks weten voor een cobo 46 
R: Rugby vereniging 47 
S: Studievereniging of s-feest, iets in die trant 48 
T: Te slecht, want dit is slecht 49 
U: Uitgaan, want dat gaan we volgend jaar heel veel doen 50 
V: Vereniging, elke vereniging is er eentje 51 
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W: Willie, want ze heeft het financieel halfjaarverslag heel goed gedaan 1 
X: eXcalibur, want Kelsey weet niet dat het met een ‘e’ begint 2 
Y: Ying, want Ying was mijn bestuursverantwoordelijke afgelopen jaar 3 
Z: Zes, 123456 4 
 5 
De ALV klapt. 6 
 7 
Lieke zegt dat ze nog wel wat verenigingen moeten leren, maar dat dit wel goed 8 
komt.  9 
 10 
Demi feliciteert het kandidaatsbestuur. Ze is van mening dat ze het super goed gaan 11 
doen, anders waren ze ook niet gekozen. Tegen C. Westerhuis wil ze zeggen dat ze 12 
gaat knallen en dat ze trots is dat ze nu al beter typt dan haarzelf. Ze zegt dat 13 
normaal gesproken aan het huidige bestuur een vraag wordt gesteld, maar 14 
aangezien dat dit keer niet is gebeurt, stelt ze hem aan het kandidaatsbestuur. Ze 15 
vraagt wat de ranking is van het kandidaatsbestuur als het gaat om bestuurspunten. 16 
1 is de meeste punten, 6 de minste.   17 
 18 
6. Cilla 19 
5. Sofie 20 
4. Hugo 21 
3. Marte 22 
2. Kelsey 23 
1. Linda 24 
 25 

12. Sluiting 26 

Lieke bedankt alle aanwezigen en sluit om 21.20 uur de vergadering.  27 


