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Algemene ledenvergadering  
10-09-2018 
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 

Bestuur 2018-2019: Linda Bekedam, Cilla Westerhuis, Hugo van Bree, 3 
Sofie van de Wijdeven, Marte Schepers, Kelsey Schilders 4 

  Raad van Advies: A. de Ronde, P. de Vries 5 
Commissiehoofden: M. Koldemeule, F. Dijkstra, E. Gutteling, R. Eikholt, 6 
O. Nelissen, T. van Egmond, H. van den Boomen, D. Jansen 7 

  Leden: I. Gosselink, T. van der Mortel, A. van der Velden, M. Kunst,  8 
V. van de Pol, R. Rietman, M. Peters, K. Goutbeek 9 

 10 
  Totaal: 30 11 
 12 
Afwezig bij 13 
kennis- 14 
geving: M. In ’t Zandt (machtigt A. de Ronde), T. Boeijen (machtigt R. Eikholt) 15 
 16 
1. Opening 17 
Lieke opent om 18.37 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  18 
 19 
2. Vaststellen agenda  20 
De agenda is vastgesteld.  21 
 22 
3. Goedkeuren notulen 23 
Lieke zegt dat stijl- en spellingfouten tot een week na de alv per e-mail gestuurd  24 
kunnen worden. 25 
 26 
Pagina 3 27 
T. van Egmond zegt dat de mededeling tentamenactie periode 4 het enige is wat er 28 
staat. 29 

- Demi zegt dat de mededeling zal worden toegevoegd.  30 
 31 
Pagina 6 32 
T. van Egmond zegt dat over de privacy wetgeving staat dat het onzeker is of leden 33 
worden uitgeschreven als ze het formulier niet ondertekenen. Hij vraagt of hier nog 34 
een update over komt.  35 

- Lieke zegt dat in de volgende alv sowieso nog een update komt. Ze zegt dat 36 
achteraf is gebleken dat het niet noodzakelijk is leden uit te schrijven die niet 37 
ondertekend hebben. Het is goed dat een grote hoeveelheid leden dit wel 38 
heeft gedaan. Ze krijgen een dezer weken een mail dat ze bewaar kunnen 39 
indienen tegen het privacy statement, maar mochten ze dit niet doen dan 40 
blijven ze lid.   41 

 42 
Een lid komt de ALV binnen. 43 
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 1 
Pagina 13 2 
Regel 43-48: M. Peters zegt dat deze zin dubbel erin staat.  3 

- Lieke zegt dat hier naar gekeken zal worden.  4 
 5 
Pagina 17 6 
Regel 33: Hugo vraagt wat zwetbier betekent.  7 

- Demi zegt dat ze uierzwetbier had genotuleerd, maar dat ze dat niet kon 8 
vinden op Google. Toen zag ze dat zwetbier wel bestond en schreef ze dat 9 
maar op. 10 

- Hugo zegt dat hij Irish Red bier bedoelde.   11 
  12 
De notulen van 11 juni 2018 zijn goedgekeurd met inachtneming van de wijzigingen 13 
van de stijl- en spelfouten en bovenstaande inhoudelijke wijzigingen.  14 
 15 
4. Mededelingen bestuur 16 
a. Secretaris 17 

- Vanuit de acquisitiecommissie is vraag geweest voor een filmpje met alle 18 
acties van de PosteleinPas. De mediacommissie heeft in samenwerking met 19 
de acquisitiecommissie een filmpje gemaakt waar alle acties van de pas in 20 
voorkomen. Het filmpje is enkel op Facebook geplaatst en heeft 795 21 
weergaven. Op het filmpje zijn veel positieve reacties gekomen en leden 22 
reageren en taggen elkaar om elkaar te wijzen op de acties. 23 

- Op maandag 10 september is een promotiefilmpje geplaatst op Facebook 24 
omtrent het actief lidmaatschap. Dit filmpje is gemaakt in plaats van het 25 
introjournaal zoals beschreven in het beleidsplan. In het filmpje wordt 26 
beschreven wat actief lidmaatschap inhoudt, worden een aantal commissies 27 
als voorbeeld gegeven, beschrijven leden Postelein in één woord en sluit A. 28 
Bosman af met een promotiepraatje over actief lidmaatschap. Het filmpje heeft 29 
op dit moment 257 weergaven op Facebook.  30 

 31 
b. Penningmeester 32 

- De boeken voor periode 1 zijn geleverd op maandag 27 augustus. Het was de 33 
bedoeling dat deelnemers van de introductie op deze maandag in hun 34 
mentorgroepen de boeken konden komen ophalen. Echter, van niet alle 35 
studenten, die aangegeven hadden hun boeken te willen laten leveren op de 36 
Posteleinkamer, waren de boeken binnengekomen. Op 3 september heeft een 37 
nalevering plaatsgevonden en op 5 september is nog een los boek binnen 38 
gekomen. Verder zijn de volgende twee boeken uitverkocht: ‘Zelf leren 39 
schrijven’ van Ackermann (3e druk) en ‘Interactive approach to writing essays 40 
and research reports in psychology’ van Burton (3e druk). De kans is zeer 41 
groot dat beide boeken niet meer terug in de webshop zullen komen, omdat 42 
de uitgeverij deze druk niet meer drukt. Van het boek ‘Zelf leren schrijven’ 43 
staat nu de vierde druk in de webshop. De docent van het vak is hiervan op de 44 
hoogte. 45 

o T. van Egmond vraagt hoe het komt dat niet alle boeken compleet 46 
waren op maandag 27 augustus. 47 

§ Willemijn zegt dat de helft van de boeken maar was geleverd. Ze 48 
zegt dat ze niet konden zien waarom dat dit was en wanneer de 49 
rest van de boeken binnen zouden komen. Het heeft 50 
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waarschijnlijk gelegen aan het hoge aantal boeken dat was 1 
besteld door de leden. 2 

§ T. van Egmond zegt dat dit een evaluatiepuntje is voor 3 
Studystore.  4 

§ Willemijn zegt dat ze heeft aangeraden het boeken ophalen op 5 
de maandag van de introductie af te schaffen. 6 

• T. van Egmond vraagt of ze het dan op de eerste dag van 7 
het collegejaar zou doen. 8 

• Willemijn zegt dat dit jaar ook bijna alle leden deze dag 9 
kwamen. Tijdens de maandag van de introductie waren 10 
maximaal tien leden. Willemijn zegt dat het de eerste 11 
collegedag wel druk was, maar drukker dan de jaren 12 
hiervoor.  13 

 14 
Een lid komt de ALV binnen. 15 
 16 
c. Commissaris PR 17 

- Het ledenweekend vond plaats op vrijdag 15 juni tot en met zondag 17 juni. 18 
Het thema van het ledenweekend was ‘Harry Potter’ en het weekend vond 19 
plaats in Sevenum. In totaal hebben 45 leden zich ingeschreven voor het 20 
ledenweekend. Inclusief commissie- en bestuursleden zouden dus 58 21 
deelnemers meegaan op ledenweekend. Uiteindelijk hebben daadwerkelijk 56 22 
leden deelgenomen aan het ledenweekend. De ledenweekendbijeenkomst 23 
vond plaats in Café de Fuik en hier werden alle deelnemers verdeeld in de 24 
verschillende afdelingen die gedurende het weekend tegen elkaar streden. 25 
Tijdens het weekend hebben verschillende spellen, een zeskamp en een 26 
cantus plaatsgevonden. Op zondag werd afgesloten in Café de Fuik met pizza 27 
en een prijsuitreiking met afdelingsbeker voor de winnaar. 28 

- In juni vond de laatste tentamenactie plaats. Doordat het afgelopen jaar veel 29 
tentamenacties zijn overgebleven, is ervoor gekozen deze overgebleven 30 
tentamenacties uit te delen tijdens de laatste tentamenweek in juni. Door 31 
middel met behulp van eigenleden zijn extra tijd lokalen en masterstudenten 32 
bereikt. 33 

- Op dinsdag 19 juni heeft de zevende borrel plaatsgevonden. Op de 34 
Posteleinborrel waren 74 Posteleinleden aanwezig, inclusief commissie- en 35 
bestuursleden. De borrel stond in het teken van de verjaardag van Postelein. 36 
Om de verjaardag van Postelein goed te kunnen vieren werd een drankloterij 37 
gehouden en werd om 23.00 uur een gratis half fust aangeboden.  38 

- Op donderdag 21 juni heeft een maandelijkse activiteit in het teken van de 39 
dies plaatsgevonden. Leden mochten een stukje taart komen eten op de 40 
Posteleinkamer. Tijdens de activiteit kwamen 45 Posteleinleden een stukje 41 
taart eten. Weinig; lage opkomst verklaard door stoppen colleges. 42 

- Van 19 tot en met 27 augustus heeft de introductie 2018 plaatsgevonden. De 43 
introductie stond in het thema van Disney en elk groepje heeft een eigen 44 
subthema gekregen. Aan de introductie hebben 277 nieuwe studenten 45 
deelgenomen, die begeleidt werden door 58 mentoren. Aan de 46 
universiteitsdag namen 70 premasterstudenten deel en nog eens acht 47 
premastermentoren.  48 

 49 
d. Commissaris Onderwijs 50 



 
 

4 
 

- Dinsdag 26 juni heeft de workshop van AMN plaatsgevonden met de 1 
workshop- en excursiecommissie. AMN heeft verteld over hun werkwijze, hun 2 
toetsen en voor wie zij toetsen ontwikkelen. Het was een interessante avond, 3 
maar de studenten zijn tijdens de workshop niet aan het werk gezet. Wel 4 
werden de resultaten van een begeleidingstest besproken die de studenten 5 
konden maken. In totaal waren 30 leden aanwezig, inclusief commissie- en 6 
bestuursleden. 7 

 8 
e. Commissaris Activiteiten 9 

- Woensdag 13 juni heeft de PUBcommissie haar laatste activiteit 10 
georganiseerd; een cocktailworkshop. Hierbij waren 32 leden aanwezig, 11 
inclusief commissie- en bestuursleden. Voor € 4,50 kregen leden drie cocktails 12 
volgens recept en de mogelijkheid om een vierde cocktail zelf samen te 13 
stellen. Na afloop van de workshop is de karaokeset aangezet. Het was een 14 
gezellige avond, waarbij een groep leden nog aardig lang is blijven hangen.    15 

- Woensdag 27 juni heeft de derde mannenactiviteit plaats gevonden. Tijdens 16 
de Pokernite: Battle Royale namen de mannen het aan een echte pokertafel 17 
tegen elkaar op. De winnaar kreeg een cadeaubon van € 25,00, de tweede 18 
plaats was € 15,00 waard en derde plaats was goed voor € 5,00. Op de 19 
activiteit waren tien mannen aanwezig, inclusief commissieleden. De avond 20 
heeft positieve reacties opgeleverd. 21 

- Op maandag 20 augustus heeft de Introglorious plaatsgevonden, deze editie 22 
was zeer goed bezocht. De eerste bezoekers werden beloond met een 23 
welkomstshot en om 00.00 uur was het bier van één fust gratis. Om 23.00 uur 24 
zijn drie deuren tegelijk geopend waardoor de doorstroom naar binnen soepel 25 
verliep. Door de drukte is om 23.47 uur Club van Buren al geopend en is 26 
tijdelijk een deurstop ingelast.  27 

- Donderdag 23 augustus heeft de vierde mannenactiviteit, Men on the beach, 28 
plaats gevonden. Begonnen is met een actief uurtje beachvolleybal en 29 
beachsoccer bij de Beachfabriek, waarna de mannen samen gegeten en 30 
gedronken hebben voordat zij vertrokken naar de BaMyPoolparty. Aan de 31 
activiteit hebben 31 mannen deelgenomen, inclusief commissieleden. De 32 
reacties op de activiteit waren positief, de mannen hebben een gezellige 33 
avond gehad. 34 

- Op donderdag 23 augustus heeft de zesde en laatste BaMyPo van dit jaar 35 
plaatsgevonden, BaMyPoolparty. Blue Curacao was te verkrijgen voor € 2,50 36 
en bier tot 00.30 uur voor € 1,00. De deuren opende deze avond om 22.00 uur 37 
in plaats van 23.00 uur. De avond was druk bezocht en de sfeer was goed. Nu 38 
alle BaMyPo feesten achter de rug zijn heeft een gesprek plaats gevonden om 39 
de try-out op donderdagavond te evalueren. De opkomst van de eerste drie 40 
BaMyPo’s was lager dan gehoopt, de opbrengsten op de 41 
donderdagavondedities vielen gelijk of net wat hoger uit. Door de hogere 42 
opbrengst waren Babylon, Mycelium en Postelein tevreden over de try-out. In 43 
het evaluatiegesprek gaf T. van Ooijek, bedrijfsleider van de El Sombrero, aan 44 
ook tevreden te zijn en de BaMyPo feesten op donderdag te willen voort 45 
zetten. 46 

- Gedurende een gesprek over de Ingloriousfeesten van bestuursjaar 2018-47 
2019 gaf Café van Buren aan enkel nog de locatie te willen zijn voor het 48 
Introgloriousfeest. Voor de andere twee feesten is gezocht naar een nieuwe 49 
locatie, waarschijnlijk zal één feest plaatsvinden in de El Sombrero en één 50 
feest in de Drie Gezusters. 51 
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o V. van de Pol vraagt wat de reden is dat dit feest niet meer in van 1 
Buren wordt gehouden. 2 

§ Ivet zegt dat het voor hen teveel moeite is om het terras op- en 3 
af te bouwen. De kosten wogen niet op tegen de baten. 4 

§ A. van de Velden vraagt of ook is gekeken naar andere opties, 5 
zoals bijvoorbeeld de Waagh. 6 

§ Ivet zegt dat daar tussen de verenigingen geen consensus over 7 
was. De optie van drie verschillende kroegen was een 8 
compromis en daarmee wilden alle zes de verenigingen nog in 9 
meegaan.  10 

 11 
f. Voorzitter 12 

- Op donderdag 21 juni heeft de dies-activiteit plaatsgevonden. Hierbij waren 34 13 
leden inclusief commissie- en bestuursleden aanwezig. Deelname was 14 
uiteraard gratis. Er konden twee verschillende soorten cocktails gedronken 15 
worden en er waren verschillende hapjes aanwezig. Dit waren nacho’s, ham 16 
met meloen en pizza Hawaï stukjes. Verder waren spelletjes aanwezig die 17 
gespeeld konden worden. Vanwege een lagere opkomst dan verwacht bleven 18 
cocktails over en kon iedereen drie cocktails drinken i.p.v. twee. Ondanks de 19 
lagere opkomst was het een geslaagde en ontspannende activiteit. 20 

- Op donderdag 28 juni heeft de student-docent activiteit plaatsgevonden bij 21 
café Piecken. Hierbij waren vijf docenten en zeventien leden inclusief 22 
commissie en bestuur aanwezig. Deelname kostte € 5,00 voor docenten,  23 
€ 6,00 voor leden en € 7,00 voor niet-leden. Er is gebarbecued, waarna in 24 
groepjes een soort crazy 88 is gespeeld met puzzel- en doe-opdrachten. 25 
Zowel de docenten als studenten deden fanatiek mee en ondanks de lage 26 
opkomst was het een geslaagde avond. 27 

- Op maandag 20 augustus heeft de pre-masteractiviteit op de universiteitsdag 28 
van de introductie plaatsgevonden. Hierbij waren ongeveer 120 premasters 29 
aanwezig en deelname was gratis. Vier verschillende spellen zijn gespeeld op 30 
een grasveld. Eén spel kon helaas niet meer doorgaan vanwege verdwenen 31 
benodigdheden. De reacties op de activiteit waren wisselend, omdat de 32 
activiteit deels tijdens de introductiemarkt viel en het programma niet optimaal 33 
aansloot bij de doelgroep. Volgend jaar zal in overleg met de 34 
introductiecommissie gekeken worden naar het optioneel maken van de 35 
activiteit om de tijd tussen de introductiemarkt en het bowlen te overbruggen. 36 

Namens het 24e kandidaatsbestuur: 37 
- Op donderdag 6 september heeft de commissiemarkt plaatsgevonden. De 38 

opkomst was groot. De commissies zaten in het lokaal op dezelfde volgorde 39 
als in de folder weergegeven was. Als eerste is een introductiepresentatie 40 
gehouden over de verschillende commissies. Vervolgens konden leden zich 41 
inschrijven voor de eerste vergaderingen. Voor de (onder voorbehoud) nieuwe 42 
(pre)mastercommissie zijn 23 aanmeldingen voor de eerste vergadering. Voor 43 
de (onder voorbehoud) nieuwe jaarboekcommissie hebben veertien leden zich 44 
ingeschreven voor de eerste vergadering. Over beide commissies zijn van 45 
leden positieve reacties gekomen.  46 

o A. de Ronde vraagt of het duidelijk is wat de verhouding is tussen 47 
premasters en masters wat betreft eerste vergaderingen voor de 48 
(pre)master commissie. 49 

§ Cilla zegt dat hier nog niet naar is gekeken.  50 
 51 
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5. Update N.K.S.W. Kompanio 1 
Lieke zegt dat een nieuw kandidaatsbestuur voor Kompanio gevonden is, maar dat 2 
zij binnenkort nog wel ingestemd moeten worden. Ze zegt dat vanuit verschillende lid 3 
verenigingen bestuursleden zijn aangesteld, maar dat vanuit Postelein en den Geiten 4 
Wollen Soc (Sociologie) komend jaar geen bestuursleden plaatsnemen. Wel zit Demi 5 
in de Raad van Advies, waarmee Posteleins stem vertegenwoordigd zal worden. 6 
Verder is het nieuwe bestuur van plan het S-feest in een nieuw jasje te steken. De 7 
locatie zal veranderen en er zullen sowieso twee S-feesten georganiseerd worden in 8 
december en mei. Momenteel wordt nog gesproken over een eventueel derde  9 
S-feest tijdens de intro, maar hier zal de volgende alv hopelijk meer duidelijkheid 10 
over zijn. Vanuit het nieuwe Kompanio bestuur is de vraag over wat de leden van 11 
Postelein graag zouden zien bij een nieuwe invulling van het S-feest. Lieke vraagt of 12 
de ALV hier een reactie op wil geven.  13 

- R. Eikholt vraagt wat de reden is om een tweede S-feest te organiseren. 14 
o Lieke zegt dat ze zullen wisselen van locatie en dat de kleinere locatie 15 

laagdrempeliger is. Het is dan ook niet één feest die het moét maken.  16 
o R. Eikholt dacht dat het wellicht kwam door de hoge opkomst afgelopen 17 

jaar. 18 
- A. de Ronde vraagt of de stukken van Kompanio te lezen zijn voor leden of 19 

alleen voor het bestuur van Postelein. 20 
o Lieke zegt dat ze dit niet zeker weet, maar zal navragen. 21 
o E. Gutteling zegt dat de stukken niet op de website staan. 22 

§ Lieke zegt dat de stukken dan waarschijnlijk alleen voor bestuur 23 
zijn, want anders zouden ze wel op de website zijn geplaatst.  24 

 25 
6. Presenteren voorstel statutenwijziging 26 
Lieke zegt dat in een vorige alv is gesproken over het voorstel dat het bestuur zou 27 
schrijven voor hun opvolgers omtrent de statutenwijziging. Toen is afgesproken dat 28 
dit voorstel gepresenteerd zou worden aan de ALV, zodat duidelijk is wat mee wordt 29 
gegeven aan het kandidaatsbestuur. Hierom zal het voorstel worden doorgenomen. 30 
Uiteraard zal het kandidaatsbestuur hun definitieve wijzigingsvoorstel ook nog door 31 
de ALV laten gaan en hier zal ook over gestemd worden.  32 
 33 
Pagina 1 34 
Lieke zegt dat het belangrijkste hier is dat de naam aangehouden wordt, aangezien 35 
deze van het onderwijsinstituut (OWI) is. Hier vallen alle studierichtingen onder, dus 36 
mocht een studierichting wegvallen dan is dit niet ten koste van datgeen dat in de 37 
statuten staat. Lieke zegt dat de nieuwe studie PWPO niet wordt meegenomen, maar 38 
dat dit omgeschreven kan worden naar studenten die zijn ingeschreven bij de 39 
opleiding die valt onder het OWI. 40 
 41 
Verder wordt meegegeven de principes van donateurschap te veranderen. Zoals nu 42 
in de statuten staat beschreven vallen Vrienden van Postelein nergens onder. 43 
Geadviseerd zal worden om twee soorten donateurschap op te nemen in de statuten. 44 
De eerste is om donateurs geld te laten doneren, zonder dat zij hier iets voor 45 
ontvangen. Het tweede is een donateurschap waarbij het bestuur bepaalt van welke 46 
diensten donateurs gebruik van mogen maken. 47 

- P. de Vries vraagt in hoeverre het toegestaan is om als studievereniging 48 
donaties te ontvangen. 49 

o Lieke zegt dat ze niet weet of daar een maximum op zit, maar dat een 50 
studievereniging in principe wel donaties mag ontvangen. 51 
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o P. de Vries zegt dat dit een puntje is dat nagevraagd kan worden bij de 1 
notaris.  2 

 3 
Pagina 2 4 
Lieke zegt dat op dit moment geen maximale inschrijftijd is verbonden aan een 5 
lidmaatschap bij Postelein en dat men in principe voor eeuwig lid kan blijven. Om de 6 
ledenadministratie up-to-date te houden, wordt aangeraden een maximale 7 
inschrijving van zeven jaar in de statuten op te nemen. Dit zodat de vereniging geen 8 
leden meer heeft waar ze weinig aan hebben op de incasso van de contributie na.  9 
 10 
Pagina 3 11 
Lieke zegt dat hier enkel staat dat het bestand een voorstel is tot het wijzigen van de 12 
statuten en dat hier dus ook van afgeweken mag worden.  13 

- A. van der Velden vraagt of alleen de voorstellen worden meegenomen. 14 
- Lieke zegt dat het aan het kandidaatsbestuur is hoe de statutenwijziging eruit 15 

gaat zien en zij zullen dit tegen die tijd nog een keer bespreken in de alv.  16 
 17 
A. van der Velden zegt dat bij het tekenen van de Kamer van Koophandel papieren 18 
van het 21e naar het 22e bestuur ook moeilijkheden zaten. Ze zegt dat de 19 
commissaris PR officieel niet bevoegd is om een handtekening te zetten, terwijl dit 20 
juist handig is bij bijvoorbeeld contracten. Dit kan op een omslachtige manier 21 
aangegeven worden bij de Kamer van Koophandel, maar dit is ook iets om te 22 
wijzigen in de statuten.  23 

- Lieke zegt dat ze dacht dat dit iets was wat in het Huishoudelijk Reglement 24 
(HR) gezet mocht worden. 25 

o A. van der Velden zegt dat ze dacht dat door dit puntje het wijzigen van 26 
de statuten überhaupt naar voren kwam. Nu staat aangegeven dat 27 
alleen het dagelijks bestuur dit mag doen, maar als de statuten toch 28 
gewijzigd worden, raadt A. van der Velden aan dit ook mee te nemen. 29 

o Lieke vindt dit een goed punt en zegt uit te zoeken wat hiermee gedaan 30 
kan worden.  31 

 32 
R. Eikholt vraagt of wat gedaan wordt met de naam Onderwijswetenschappen en wat 33 
daar zoal onder valt. 34 

- Lieke zegt dat de namen van het OWI worden aangehouden. 35 
- Demi dacht dat dit de nieuwe naam van de master was. 36 
- V. van de Pol raadt aan dit na te vragen bij B. Radstaak of A. Bosman.  37 

  38 
K. Goutbeek geeft als tip om de notaris de inhoud te laten opschrijven in de statuten. 39 
Hij zegt dat in feite geen enkele persoon die geen jurist is weet hoe de inhoud 40 
precies verwoordt moet worden. Hij zegt dat de onderwerpen die gewijzigd worden 41 
goed zijn om door de ALV te laten beslissen, maar geeft hierbij wel aan dat hij een 42 
notaris zou gebruiken om het te verwoorden naar de statuten. 43 

- Lieke bedankt hem voor de tip. 44 
 45 
7. Presenteren Beleidsplan 2018-2019 46 
Linda vertelt dat ze het beleidsplan en het aanvullende bestand zal doornemen. Ze 47 
geeft aan dat op de stoelen een blad ligt met een eigen voorstel tot wijziging binnen 48 
het beleidsplan en Lieke deze zal doornemen. Daarnaast geeft Linda aan dat ze 49 
vandaag last heeft van persoonlijke omstandigheden en haar best zal gaan doen. 50 
Wanneer ze merkt dat het niet goed gaat, zal Cilla de rol van Linda overnemen. 51 



 
 

8 
 

Tenslotte wordt aangegeven dat spel- en stijlfouten tot een week na de alv gemaild 1 
kan worden naar Postelein.  2 
 3 
Lieke legt uit hoe het voorstel tot wijziging in zijn werk gaat. Wanneer een pagina 4 
komt met een voorstel tot wijziging stelt Lieke de vraag of er bezwaar is tegen het 5 
voorstel tot wijziging. Dit wordt gedaan via een stemming met handen. Bij meerdere 6 
bezwaren kunnen punten aangedragen worden. Het KB zal deze punten meenemen. 7 
Na de bespreking van het beleidsplan gaat het KB in gesprek en wordt een nieuw 8 
voorstel besproken. Lieke geeft aan dat het voorstel tot wijziging tot stand is 9 
gekomen door een min begroting van € 4,00 en op advies van het HB een zwaardere 10 
min begroting gemaakt kan worden.  11 

- V. van der Pol vraagt waarom de min begroting verder in de min moet staan.  12 
o Lieke zegt dat het eigen vermogen van Postelein groot is en al jaren 13 

een min begroting gemaakt wordt, maar uiteindelijk toch een plus 14 
begroting eruit komt. Hierdoor kan Postelein meer investeren.  15 

o V. van der Pol geeft aan dat het een mentaliteit is geworden om onder 16 
de begroting te blijven.  17 

o T. van Egmond geeft aan dat het bijzonder is dat de begroting zwaar in 18 
de min moet. Na de wijziging van de begroting komt hij namelijk maar € 19 
100,00 in de min.  20 

o Demi zegt dat het goed is om het punt van V. van de Pol mee te nemen 21 
en de posten op de begroting niet te zien als plafond.  22 

 23 
Linda zegt dat het beleidsplan besproken wordt per pagina.  24 
 25 
Pagina 3  26 
Regel 4: V. van de Pol zegt dat het onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen 27 
en Onderwijskunde heet. Vanaf regel 4 moeten de zinnen kloppend gemaakt 28 
worden.  29 
 30 
Pagina 7 31 
V. van der Pol vraagt wat het verschil is tussen kernwaarden en speerpunten.  32 

- Linda zegt dat de kernwaarden staan in een officieel bestand op de Postelein 33 
website. Speerpunten zijn de punten waar dit jaar extra aan gewerkt zal 34 
worden.  35 

o Lieke geeft aan dat speerpunten zelf gebruikt worden.  36 
o M. Kunst zegt dat elk jaar dezelfde punten in het beleidsplan terug 37 

kwamen en deze punten als kernwaarden geformuleerd zijn. Op deze 38 
manier hoeft dit niet elk jaar terug te komen in het beleidsplan.  39 

o V. van der Pol zegt dat het creëren en behouden van een open sfeer 40 
altijd al gedaan wordt, maar er een focus op ligt binnen het beleidsplan 41 
en het dus een speerpunt wordt.  42 

o Linda geeft aan dat de kernwaarde toegankelijkheid en professionaliteit 43 
is en dat hierbinnen de focus ligt op het creëren en behouden van een 44 
open sfeer.  45 

§ V. van der Pol vraagt wat dit het nieuw maakt.  46 
§ Linda zegt dat hier dit jaar extra wordt op ingezet.  47 

o A. de Ronde zegt dat je de kernwaarden hebt en een speerpunt waar je 48 
op focust en dit speerpunt ligt binnen de kernwaarden. Er is gekozen 49 
om extra toegankelijk te zijn en hier ligt dan de focus.  50 

 51 
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Een lid komt de ALV binnen. 1 
 2 

- A. van der Velden geeft aan dat ze een stuk mist met waarom het belangrijk is 3 
hier op te focussen. A. van der Velden vertelt dat ze het stuk van de 4 
kernwaarden drie keer gelezen heeft en ze nog niet duidelijk vindt wat er 5 
staat. Het zijn loze argumenten en het komt niet terug in het stuk wat bedoeld 6 
wordt.  7 

o Linda zegt dat ze bijvoorbeeld tijdens de kamerdiensten meer wilt gaan 8 
richten dat het bestuur er voor de leden is. De werkzaamheden worden 9 
laten liggen. Ze geeft aan dat dit uit eigen ervaring beter kan. Aandacht 10 
zal besteed worden aan het creëren van een open sfeer en tijdens de 11 
activiteiten te mengen tussen de leden om het contact met de leden te 12 
verbeteren.  13 

o A. van der Velden geeft aan dat het handig is om opnieuw te kijken 14 
naar dit stuk met welke voorbeelden hierbij aansluiten en wat 15 
weggelaten kan worden. Ze vertelt dat de sterke punten en wat het 16 
bestuur wilt laten zien komend jaar meer naar voren kunnen komen. 17 
Een tip is om jezelf af te vragen waarom, in plaats van een enkele keer.  18 

- P. de Vries biedt zijn excuses aan voor het later binnenkomen. Hij zegt dat het 19 
volstaat om het bestand kernwaarden na te streven. Begin kort te vertellen 20 
wat deze kernwaarden zijn en vervolgens de speerpunten te benoemen die 21 
worden nagestreefd en de reden waarom. Aan het einde van het jaar kan dit 22 
geëvalueerd worden. Op deze manier zal het algemene deel beknopt en 23 
makkelijk terug te lezen zijn.  24 

o V. van der Pol is het eens met P. de Vries. Elk jaar op de alv zegt het 25 
bestuur dat hiermeer aandacht aan besteed wordt door het bestuur. 26 
Het is een nobel streven en daarom ook een kernwaarde.  27 

o P. de Vries zegt dat hij het knap vindt als het dit jaar gaat lukken om je 28 
werk te laten liggen op het moment van kamerdienst en dit vervolgens 29 
op een ander moment te regelen. Hij geeft als tip niet alles naar jezelf 30 
toe te trekken, maar ook verantwoordelijkheid te leggen bij de 31 
commissies.  32 

 33 
Regel 9: T. van Egmond vraagt wat bedoeld wordt met het creëren van een open 34 
sfeer en het behouden van actieve leden.  35 

- Linda zegt dat meer aandacht besteedt gaat worden aan leden die nu actief lid 36 
zijn ook actief lid blijven. Als alleen gefocust wordt op niet-actieve leden dan 37 
worden de actieve leden vergeten.  38 

o T. van Egmond vraagt hoe dit in zijn werk wordt gezet. Hij zegt dat het 39 
bestuur de actieve leden altijd wel zien op bijvoorbeeld het actieve 40 
leden uitje, actieve leden bedankje en de commissiebattle.  41 

o Linda zegt dat het ook belangrijk is actieve leden te behouden.  42 
o T. van Egmond zegt dat hij niet begrijpt waarom het expliciet hier staat.  43 
o Linda geeft aan dat met het alleen betrekken van minder actieve leden, 44 

de actieve leden eigenlijk vergeten worden. Door zowel minder actieve 45 
als actieve leden te benoemen wordt er geen vergeten.  46 

o T. van Egmond zegt dat hier beter alle leden kan staan in plaats van de 47 
minder actieve en actieve leden apart benoemen.  48 

o P. de Vries vraagt of het uitmaakt als er een algemene of specifieke 49 
groep benoemd wordt. Later kan aangegeven worden welke invulling 50 
dit kan krijgen.  51 
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 1 
Regel 14: T. van Egmond vraagt zich af of het beleidsplan meer wordt gelezen. Hij 2 
vertelt dat hij veel aan het scrollen is tussen het beleidsplan en het aanvullende 3 
aspecten bestand. Nu ligt hier ook een derde document en lijkt dit niet efficiënter.  4 

- Linda zegt dat het aanvullende aspecten bestand is doorgezet omdat gemerkt 5 
is dat na een keer het aanvullende bestand gelezen te hebben, alles binnen 6 
Postelein is verteld. Er hebben aanpassingen plaatsgevonden omdat hij vorig 7 
jaar voor het eerst werd geïntroduceerd. Hierdoor is het nu meer scrollen. 8 
Echter zal dit op den duur afnemen en als gevolg efficiënter worden.  9 

o T. van Egmond vraagt waar de grens wordt getrokken van punten die 10 
naar het aanvullende aspecten bestand kunnen.  11 

o Linda zegt dat hier een grens is getrokken van twee jaar.  12 
o T. van Egmond vraagtof dit alles is wat het 23e bestuur heeft gedaan. 13 

Hij geeft als tip om het weer een groot bestand te maken, omdat hij zich 14 
afvraagt hoeveel meer het beleidsplan wordt gelezen. Nu moeten 15 
discussies gevoerd worden over wat waar heen gaat.  16 

o Demi zegt dat voor het aanvullende aspecten bestand vorig jaar is 17 
gekozen omdat veel in het beleidsplan irrelevant was. Leden moeten 18 
de kans krijgen om het gemakkelijk terug te lezen. Op dit moment gaat 19 
het om het beleidsplan, de punten die worden doorgezet zijn verplaatst 20 
naar het aanvullende aspecten bestand. Dit is niets nieuws aanvullend 21 
op vorig jaar.  22 

 23 
K. Goutbeek vraagt of het zin heeft dit te bespreken als het begin van het beleidsplan 24 
niet goed is. Gevraagd wordt of het beleidsplan op deze manier blijft en gekeken 25 
wordt wat de alv stemt of dat het beleidsplan herschreven wordt. In het eerste geval 26 
stelt hij voor om het beleidsplan aan te passen door punten op te splitsen, zoals 27 
stukken onder het kopje 1.1 niet mee laten stemmen op deze alv. Als de ALV het 28 
hiermee eens is heeft het geen zin om het gehele stuk te herschrijven.  29 

- Willemijn vraagt of dit niet alleen over de eerste alinea gaat.  30 
o K. Goutbeek zegt dat het over kopje 1.1 gaat. Hij stelt voor de 31 

kernwaarden in het beleidsplan te plaatsen en daaronder de 32 
speerpunten neer te zetten waar op gefocust gaat worden. Dit kan 33 
specifieker dan er nu is beschreven. De argumenten die net gebruikt 34 
zijn, kunnen op papier gezet worden en creëren een duidelijker beeld 35 
en worden overzichtelijke stukken gevormd.  36 

 37 
T. van de Mortel zegt dat niet te snel dingen uit het beleidsplan naar het aanvullende 38 
aspecten bestand gezet moeten worden.  39 

- A. de Ronde zegt dat het goed is om de speerpunten hetzelfde te houden. 40 
Later kan gediscussieerd worden over welke dingen wel en niet in het 41 
aanvullende aspecten bestand gezet moeten worden. Voor nu is het 42 
interessant om specifieke punten te behandelen.  43 

o A. van der Velden zegt dat ze het niet duidelijk vindt wat uit het 44 
beleidsplan komt. Ze begrijpt A. de Ronde, maar als dit stuk wordt 45 
aangepast naar een kort, krachtig en specifiek stuk dan komen er 46 
andere dingen uit.  47 

o P. de Vries zegt dat het stuk wordt herschreven en hierdoor andere 48 
dingen geïnterpreteerd gaan worden. Hij vraagt om het stuk te 49 
bespreken en erover te praten. Op deze manier kan het nieuwe stuk ter 50 
beschikking gesteld voor de volgende alv als amendement op de wet. 51 
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Op de alv kan gevraagd worden of er bezwaar tegen is en vervolgens 1 
kan het toegevoegd worden aan het beleidsplan.  2 

§ Linda stelt voor om 1.1 over te slaan. Deze wordt herschreven 3 
en zal de volgende ALV besproken worden.  4 

 5 
V. van der Pol vraagt wat het contact is wat betreft duurzaamheid.  6 

- Linda zegt dat vanuit de universiteit een convenant getekend kan worden. Dit 7 
is op dit moment nog niet gebeurd, maar hier zal een gesprek over 8 
plaatsvinden over wat dit gaat betekenen voor Postelein. Hierbij wordt 9 
gekeken naar realistische mogelijkheden om bij te dragen aan duurzaamheid 10 
binnen Postelein.  11 

 12 
Pagina 8 13 
M. Peters vraagt waarom de nieuwsbrief wordt geschreven door het dagelijks 14 
bestuur en de penningmeester hier verantwoordelijk voor is.  15 

- Linda zegt dat Hugo de verantwoordelijkheid draagt over de nieuwsbrief, maar 16 
de nieuwsbrief samen wordt geschreven.  17 

o Cilla zegt dat zij de verantwoordelijkheid over de nieuwsbrief niet wilt.  18 
- V. van der Pol zegt dat het goed is dat het dagelijks bestuur samen dingen 19 

oppakken. In het plan komt dit niet concreet uit, maar het geeft waarschijnlijk 20 
veel steun.  21 

 22 
Regel 34/35: T. van Egmond vraagt of het nodig is om de kassen door het dagelijks 23 
bestuur te doen. Hij zal deze taak vooral bij de penningmeester houden want stel er 24 
komen fouten in de hoofdkassen, dan is dat veel werk om te veranderen.  25 

- Willemijn zegt dat het puur is omdat zij niet altijd op de universiteit was 26 
wanneer de kassen er wel moesten zijn.  27 

- Demi zegt dat het vanuit het 23e bestuur is geopperd. De penningmeester zal 28 
in principe de kassen klaar zetten. Wanneer de penningmeester er niet is, kan 29 
iemand anders van het dagelijks bestuur dit doen.  30 

- T. van Egmond zegt dat wanneer meer geld in de kas moet zitten ook meer 31 
geld in de hoofdkas moet zitten. Daarom is het handig om het door de 32 
penningmeester te laten doen.  33 

o Willemijn zegt dat zij hier niet mee te maken heeft gehad afgelopen 34 
jaar. Ze zegt dat op dat moment ook een andere kas gepakt kan 35 
worden en dit later opgelost kan worden.  36 

- Linda zegt dat hier gebruik van gemaakt wordt wanneer de hoofdkas niet 37 
gebruikt hoeft te worden. Stel de hoofdkas moet gebruikt worden, dan kan de 38 
penningmeester dit doen.  39 

- A. van der Velden zegt dat ook de voorzitter aan de hoofdkas mag komen.  40 
- T. van Egmond zegt dat in principe het hele bestuur verantwoordelijk is voor 41 

de financiën. Hierdoor is het verstandig om het risico dat het mis kan gaan zo 42 
klein mogelijk te houden. Een fout in de hoofdkas is veel werk.  43 

 44 
Pagina 9 45 
R. Eikholt vraagt hoeveel Vrienden van Postelein er zijn omdat hier € 25,00 voor 46 
begroot is.  47 

- Lieke zegt dat er zeven vrienden zijn.  48 
- R. Eikholt vraagt of Vrienden van Postelein dan jaarlijks minimaal € 5,00 49 

betalen. 50 
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o Linda zegt dat de regeling rondom Vriend zijn van Postelein veranderd 1 
wordt. Besloten is om dit te veranderen naar een bedrag van jaarlijks 2 
minimaal € 5,00. Wanneer iemand meer dan € 5,00 wilt geven, kan dit 3 
uiteraard. Met de huidige Vrienden van Postelein wordt terug gerekend. 4 
Wanneer een Vriend van Postelein vorig jaar bijvoorbeeld € 25,00 heeft 5 
betaalt, kan hij of zij nog 4 jaar Vriend van Postelein zijn.  6 

o R. Eikholt vraagt of dit gepromoot wordt.  7 
o Linda zegt dat er langs de Vrienden van Postelein wordt gegaan om ze 8 

op de hoogte te brengen van de nieuwe regeling.  9 
- A. van der Velden zegt dat dit een goed initiatief is. Ze vraagt of dit gedaan 10 

wordt via de automatische incasso omdat vrienden anders maar een jaar lid 11 
zijn. Met de automatische incasso kan je de vrienden van Postelein stimuleren 12 
om lid te blijven.  13 

o Linda zegt dat hier nog niet over na is gedacht. Dit wordt meegenomen.  14 
- T. van der Mortel zegt dat goed gekeken moet worden naar wat een Vriend 15 

van Postelein mag.  16 
o Linda zegt dat vrienden van Postelein dit jaar ook bij lezingen en 17 

workshops mogen zijn. Vorig jaar mocht dit niet. Ze betalen meer, maar 18 
mogen ook meer.  19 

 20 
Regel 19: E. Gutteling zegt dat hier ‘vriend’ moet staan in plaats van ‘lid’.  21 
 22 
Regel 26: T. van Egmond vraagt of oud besturen die al benaderd zijn opnieuw 23 
benaderd worden.  24 

- Cilla zegt dat besturen die vorig jaar benaderd zijn niet opnieuw benaderd 25 
worden. Besturen waar niet langs is gegaan of afgestudeerden worden wel 26 
benaderd.  27 

- Demi zegt dat iedere oud-bestuurder die zich uitschrijft wordt benaderd. Niet 28 
iedere oud-bestuurder die is afgestudeerd heeft dit mailtje gehad.  29 

- T. van Egmond zegt om het makkelijk te maken, gekeken kan worden naar 30 
iedereen die de master doet en niet apart naar wie wel of niet zijn 31 
afgestudeerd. De meesten die nu gaan afstuderen kennen Postelein en 32 
kunnen zelf kiezen om vriend te worden.  33 

 34 
A. van der Velden zegt dat zij nu is afgestudeerd maar niet van plan is om haar 35 
lidmaatschap op te zeggen omdat ze naar activiteiten wilt. Dit is ongunstig voor 36 
Postelein, omdat met de toetsing maar een bepaald percentage niet-student mag 37 
zijn. Ze vraagt of andere opties mogelijk zijn naast gewoon lid of vriend van Postelein 38 
te zijn. Vriend van Postelein kan namelijk niet naar alle activiteiten voor een 39 
ledenprijs. Bij de Rangers ben je als afgestudeerde een begunstiger van de 40 
vereniging en bij de universiteit staan deze begunstigers niet als lid ingeschreven.  41 

- Ivet zegt dat veel studieverenigingen dit in hun systeem hebben, omdat ze 42 
volgens de statuten geen studenten meer zijn. Dit betekent wel dat er een 43 
extra categorie van leden moet worden opgenomen en dit kost veel geld.  44 

- K. Goutbeek zegt dat ook meer mogelijkheden geboden kunnen worden aan 45 
Vrienden van Postelein. Vrienden van ismus hebben  bijvoorbeeld dezelfde 46 
rechten als een lid van ismus, behalve dat zij geen stemrecht hebben op een 47 
alv. De vraag is wat het bestuur precies wil met Vrienden van Postelein. 48 
Leden hebben nu keuze tussen een lidmaatschap van € 12,50 of Vriend van 49 
Postelein van € 5,00. Wanneer € 5,00 wordt betaald is toegang tot minder 50 
rechten binnen Postelein dan wanneer € 12,50 wordt betaald. 51 
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o Linda zegt dat lid worden hier gunstiger is.  1 
o V. van den Berg zegt dat ze niet denkt dat Vrienden van Postelein 2 

behoefte hebben aan andere activiteiten dan lezingen, workshops en 3 
de maandelijkse activiteiten. Gekeken kan worden naar de prijs, maar 4 
toegankelijker maken zal niet nodig zijn.   5 

o A. van der Velden zegt dat het wel toegankelijker gemaakt kan worden 6 
als mensen zoals zij Vriend van Postelein willen worden. Hierdoor zijn 7 
meer mensen die Vrienden van Postelein willen worden en is een 8 
grotere kans dat de toetsing lager uitvalt omdat er minder studenten 9 
zijn tussen de leden.   10 

- V. van de Pol vraagt of ze beter Vriend van Postelein kan zijn of lid blijven.  11 
o Willemijn zegt door lid te blijven van Postelein de mogelijkheid is om 12 

naar informele activiteiten te gaan. Lid blijven van Postelein is niet 13 
gunstig voor de toetsing wanneer alleen interesse is in formele 14 
activiteiten.  15 

 16 
Demi vraagt zich af of veel Postelein leden na het afstuderen lid blijven.  17 

- A. van der Velden zegt dat ze het afgelopen week nog gehad heeft over of ze 18 
lid moet blijven van Postelein.  19 

o Demi zegt dat dit jaar veel gehamerd is op het uitschrijven bij Postelein 20 
en dat leden hier vaak aan zijn herinnerd. Hierdoor zijn veel mails 21 
ontvangen van leden die zich willen uitschrijven. Ze heeft het idee dat 22 
dit meer is dan afgelopen jaren. Twintig mensen die lid blijven van 23 
Postelein zonder dat zij studeren maakt niet uit voor de toetsing.  24 

o Willemijn zegt dat in het voorstel van de statutenwijziging is 25 
meegegeven om leden maximaal zeven jaar lid te laten zijn. Wanneer 26 
in dat geval leden na zeven jaar worden uitgeschreven, is dit ook ten 27 
gunste wat betreft de toetsing.  28 

o Linda zegt dat dit jaar gekeken moet worden wat het percentage van de 29 
toetsing zal zijn en aan de hand hiervan een beslissing gemaakt kan 30 
worden.  31 

- K. Goutbeek vraagt of Ivet hier niet meer over weet. Hij geeft aan dat de 32 
toetsing in 2020 anders wordt.  33 

o Ivet zegt dat de regeling inderdaad wordt aangepast. Hier wordt meer 34 
informatie over gegeven via de mail.  35 

 36 
O. Nelissen zegt dat zijn commissie dit jaar hard heeft gestreden voor de punten van 37 
de commissiebattle. Hij raadt aan om meer duidelijkheid te geven over wanneer de 38 
laatste activiteit voor de commissiebattle is.  39 

- Linda belooft dat dit aankomend jaar wordt vermeld.  40 
- E. Gutteling zegt dat de commissiebattle ook via de mail aangegeven kan 41 

worden in plaats van Facebook. Mensen die geen Facebook hebben, missen 42 
dit nu.  43 

o Linda verwacht dat iemand in de commissie wel Facebook heeft en dit 44 
doorgespeeld kan worden.  45 

o V. van den Berg zegt dat in principe alle actieve leden in die Facebook 46 
groep zitten. Dit hoeft het commissiehoofd niet perse op te pakken.  47 

- A. de Ronde zegt dat nagedacht moet worden om de alv wel of niet bij de 48 
commissiebattle punten te doen. Hierdoor kunnen namelijk minder serieuze 49 
leden naar de alv komen, die enkel voor de punten aanwezig zijn.   50 

 51 
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P. de Vries zegt gezien het feit dat de algemene begroting amper in de min gaat en 1 
er eigenlijk een financieel pad uitgezet is om naar een ander eigen vermogen te 2 
gaan, het misschien een leuk idee is om de initiatieven van de leden meer financiële 3 
ruimte te geven. Een post kan gemaakt worden waarvoor bijvoorbeeld € 500,00 of € 4 
1000,00 aan ruimte gegeven kan worden voor één of twee grote ideeën.  5 

- Lieke vraagt wat gedaan kan worden als mensen met kleine ideeën komen. 6 
Als gekeken wordt naar ideeën van afgelopen jaar wordt daar geen € 500,00 7 
voor uitgegeven.  8 

o P. de Vries zegt dat het handig is om vooraf een aantal kwaliteitseisen 9 
op te stellen. Bijvoorbeeld dat een idee voor alle leden toegankelijk 10 
moet zijn.  11 

- Veerle zegt wanneer hier promotie aan wordt besteed meer leden 12 
gemotiveerd zijn om meer aandacht te besteden aan ideeën.  13 

- M. Kunst zegt aansluitend op dit idee dat hier een wedstrijd van gemaakt kan 14 
worden voor wie het beste idee bedenkt.  15 

- Willemijn zegt dat gekeken moet worden naar de jaarplanning, aangezien 16 
deze al erg vol is. Het is zonde om veel geld uit te geven en vervolgens weinig 17 
mensen komen, omdat het op een ongunstige datum valt. Er kunnen ook 18 
meerdere activiteiten georganiseerd worden die meer geld kosten.  19 

- P. de Vries zegt dat het leuk is om het organiseren van het beste idee niet 20 
onder een commissie te laten vallen. Een oproep kan gedaan worden naar 21 
een groepje leden die de ideeën willen bekijken.  22 

- Marte zegt dat het lastig is om dit uit te voeren omdat de planning behoorlijk 23 
vol is. Ze vraagt wat bedoelt wordt met iets extra’s.  24 

o P. de Vries zegt dat aanvullend hierop een tijdsbestek tussen de 25 
kwaliteitseisen gezet kan worden. Bijvoorbeeld dat het maximaal een 26 
aantal uur mag duren en dat het niet in het weekend mag plaatsvinden.  27 

 28 
K. Goutbeek vraag wat het idee is van de ideeënbus.  29 

- Linda zegt dat hier ideeën ingelegd worden en deze worden meegegeven aan 30 
commissies. De ideeën vallen onder activiteiten van commissies die gepland 31 
zijn.  32 

o T. van Egmond zegt dat er dan prioriteit gelegd kan worden op deze 33 
ideeën.  34 

o Linda zegt dat dit kan.  35 
- A. van der Velden zegt dat ook gedacht kan worden aan dingen in plaats van 36 

alleen activiteiten.  37 
- P. de Vries zegt dat zijn opmerking een bezwaar is uit zijn eigen ervaring. 38 

Toen kwamen ideeën van leden, werden uitgevoerd en vervolgens werd 39 
gezegd door de commissie dat het een idee van een lid was, maar  ze het zelf 40 
al van plan waren te organiseren. Het is leuk als er een moment is dat de 41 
ideeën door een selectie heen gaan en dat het idee wordt uitgevoerd vanuit 42 
de post ‘initiatieven’, maar wel door een commissie.  43 

- T. van der Mortel zegt dat gekeken kan worden of een middag of avond vrij is 44 
in het jaar.  45 

 46 
Pagina 10 47 
E. Gutteling vraagt of Postelein al een Brightspace pagina heeft.  48 

- Linda zegt dat hier nog aan gewerkt wordt. 49 
 50 
V. van de Pol vraagt wat actief gedaan gaat worden met LinkedIn.  51 
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- Linda zegt dat komend jaar de LinkedIn pagina actief wordt gebruikt. Hier 1 
worden bijvoorbeeld formele activiteiten opgezet die Postelein heeft gedaan.  2 

o V. van de Pol is benieuwd hiernaar.  3 
- A. van der Velden zegt dat ze het een goed idee vindt dat de LinkedIn pagina 4 

naar de commissaris Onderwijs gaat.  5 
 6 
Pagina 11 7 
Regel 1 t/m 4: T. van Egmond vraagt of nagedacht is over een tijdstip wanneer het 8 
online reserveren ingaat.  9 

- Linda zegt dat nagedacht is over een tijdstip rond 19.00 uur. Hiervoor is 10 
gekozen, zodat de tijdbuiten de stages valt die op maandag en dinsdag zijn. 11 
Ook is dit tijdstip redelijk rond etenstijd waardoor de meeste mensen de tijd 12 
hebben om zich in te schrijven voor een activiteit.  13 

- T. van Egmond vraagt waarom dit idee is gekomen.  14 
o Linda zegt dat op deze manier mensen kunnen overleggen wie naar de 15 

activiteit willen gaan. Nu kan er alsnog een strijd zijn om 19.00 uur, 16 
maar heeft iedereen de kans gekregen om erover na te denken.  17 

- T. van Egmond vraagt of het probleem hiervan is omdat activiteiten te klein 18 
worden opgezet.  19 

o A. de Ronde zegt dat dit niet zo is.  20 
o T. van Egmond zegt dat in plaats van 30 leden meerdere leden kunnen 21 

deelnemen.  22 
o Veerle zegt dat dit vaak niet mogelijk is. Het is vaak het maximaal 23 

aantal mensen die vanwege de locatie of het geld deel kunnen nemen. 24 
- A. van der Velden vraagt of het altijd 19.00 uur is.  25 

o Linda zegt dat dit standaard 19.00 uur is. Alle inschrijflinken gaan 26 
tegelijk open. A. van der Velden zegt dat het verstandig is om eerst te 27 
proberen of dit kan. Dit is hetzelfde als met reizen via Blackboard. Zo 28 
kan gekeken worden of het systeem dit aan kan. Zo kan voorkomen 29 
worden dat het systeem explodeert als 50 mensen tegelijk proberen in 30 
te schrijven.  31 

§ Linda zegt dat dit wordt meegenomen.  32 
- Demi zegt dat op dit moment gekeken wordt of inschrijvingen op Brightspace 33 

geopend kunnen worden.  34 
o A. van der Velden zegt dat reizen via Blackboard werd gedaan. Nu gaat 35 

elke activiteit op deze manier en zitten mensen klaar voor elke activiteit.  36 
o Linda zegt dat het een try-out is en achteraf zal de try-out geëvalueerd 37 

worden.  38 
o A. van der Velden zegt dat het HB en KB een test kunnen doen van te 39 

voren.  40 
- Ivet zegt dat sommige activiteiten snel vol zitten, waardoor mensen zich niet 41 

op de reservelijst gaan inschrijven. Wanneer iemand niet betaalt, kan deze 42 
persoon niet vervangen worden door iemand van de reservelijst, omdat hier 43 
niemand op staat. Nu zijn er dus mensen die niet betalen en vervolgens geen 44 
mensen op de reservelijst die willen komen. Dit kan voorkomen worden 45 
wanneer leden erover na hebben gedacht om naar de activiteit te gaan. 46 

 47 
A. van der Velden vraagt wat de reden is om de transactiekosten te wijzigen.  48 

- Linda zegt dat Postelein de mogelijkheid heeft om deze kosten zelf te betalen. 49 
Het 23e bestuur heeft uitgerekend hoeveel de transactiekosten in totaal zijn 50 
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geweest in hun jaar. Op deze manier is berekend dat Postelein zelf de 1 
transactiekosten kan betalen en hoeveel dit ongeveer zal zijn.  2 

o A. van der Velden zegt dat dit in één zin uitgelegd kan worden in het 3 
beleidsplan.  4 

- R. Rietman zegt dat de vorige ALV dit besproken is en iedereen voor was om 5 
de transactiekosten door Postelein te laten betalen.  6 

o Linda zegt dat ze dit meteen gelooft.  7 
 8 
T. van Egmond vraagt waarom de samenwerking met Meesterlijk wordt uitgebreid. 9 
Postelein heeft zelf de financiële middelen.  10 

- Linda zegt dat gedacht wordt aan het organiseren van een kinderboeken 11 
activiteit in de kinderenboekenweek met Meesterlijk.  12 

- Cilla zegt dat ze aanvullend wilt zeggen dat ALPO studenten meer contact 13 
kunnen krijgen met de HAN en op deze manier meer contact kunnen krijgen 14 
met andere studenten van de HAN, omdat ALPO studenten bij Postelein toch 15 
al veel doen.  16 

- T. van Egmond vindt het een leuk idee om een grote activiteit op te zetten 17 
voor de kinderboekenweek. Denk hier aan het feit dat Meesterlijk kleiner is en 18 
een kleine bijdrage aan de activiteit zal hebben. Stel geen hoge 19 
verwachtingen van Meesterlijk.  20 

 21 
Linda zegt dat het pauze is.  22 
 23 
Een lid verlaat de ALV. 24 
 25 
De vergadering gaat verder om 20.18 uur.  26 
 27 
Lieke zegt dat de voorstellen tot wijziging per pagina besproken worden. Na elk 28 
voorstel wordt in de ALV gevraagd of er bezwaar is. Het eerste voorstel voor 29 
wijziging is bij de actieve leden post. De post wordt € 200,00 omhoog gezet. Hier 30 
wordt geen bezwaar op gegeven.  31 
 32 
Lieke zegt dat het tweede voorstel tot wijziging betrekking heeft op de duurzaamheid. 33 
De duurzaamheid wordt van € 25,00 naar € 100,00 omhoog gezet.  34 

- Linda zegt dat dit een fout is geweest. In eerste instantie stond op internet een 35 
scheidingsprullenbak van € 25,00. Later bleek de scheidingsprullenbak 36 
minimaal € 80,00 te kosten.  37 

 38 
A. van der Velden vraagt hoe de bedragen zijn gekozen. Ze mist de verantwoording 39 
van de voorstellen.  40 

- Linda zegt dat het eerste voorstel tot wijziging is ontstaan omdat op advies 41 
van het 23e bestuur de actieve leven post omhoog gezet kan worden. Niet alle 42 
actieve leden kunnen dit jaar naar het bedankje komen, mochten ze allemaal 43 
willen. Als de post iets omhoog wordt gezet, is hier meer ruimte voor.  44 

- T. van Egmond vraagt of het maximaal aantal actieve leden die naar het 45 
bedankje mogen komen, gehaald wordt. Bij het bedankje in zijn jaar waren 46 
weinig actieve leden waardoor zij geld over hadden voor dobbelstenen.  47 

o W. Derksen zegt dat dit jaar makkelijk aan het maximum wordt 48 
gekomen. Het was beter als meer mensen konden komen.  49 

- P. de Vries zegt dat de post voor de zekerheid verder omhoog kan zodat alle 50 
actieve leden mee kunnen.  51 
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- Willemijn zegt dat dit jaar € 800,00 te besteden was aan het actieve leden 1 
bedankje.  2 

- Ivet zegt dat zij nu beperkt werden in de mogelijkheden. Als vereniging wordt 3 
gestreefd naar zoveel mogelijk leden die kunnen komen. Nu wordt bij voorbaat 4 
al uitgegaan van een lager aantal. In eerste instantie was dit jaar een leuke 5 
activiteit gevonden die over het budget ging, zelfs met een aanbieding. Het is 6 
makkelijker als er meer geld voor wordt begroot.  7 

o P. de Vries vraagt of € 200,00 extra genoeg is. 8 
o Ivet zegt dat dit genoeg is. 9 
o P. de Vries vraagt of nu genoeg ruimte is om een leuke activiteit te 10 

doen.  11 
o Ivet zegt dat het uitmaakt wat gedaan wordt. Met vierhonderd mensen 12 

uiteten, zal dit bedrag niet voldoende zijn, maar voor een leuke actieve 13 
leden activiteit is dit een prima bedrag.  14 

 15 
Lieke zegt dat gestemd wordt voor het tweede voorstel tot wijziging, duurzaamheid.  16 
 17 
P. de Vries vraagt of het veiliger is om de post meer ruimte te geven, omdat 18 
eventueel een convenant getekend wordt. Als het budget te klein is om stappen naar 19 
duurzaamheid te zetten, is dit zonde.  20 

- Linda zegt dat het nu nog onduidelijk is wat vanuit de universiteit verwacht 21 
wordt. Hier kan nu nog geen uitspraak over gedaan worden.  22 

- P. de Vries vraagt wat Postelein doet als er grotere eisen zijn.  23 
o Cilla zegt dat vernomen is van een andere vereniging die bezig is met 24 

duurzaamheid, dat zij bepaalde dingen van de universiteit hebben 25 
gekregen. De universiteit gaat dit jaar veel bezig met duurzaamheid en 26 
vragen studieverenigingen om hieraan mee te werken. Wanneer 27 
Postelein hier aan mee wilt werken, zal een convenant getekend 28 
worden en wordt gekeken naar de mogelijkheden. Meer kan hier niet 29 
over gezegd worden.  30 

o Linda zegt dat wanneer grotere kosten wat betreft duurzaamheid ter 31 
sprake komt, dit in de alv besproken zal worden.  32 

- A. de Ronde zegt dat ze weet dat de universiteit flyeren wilt tegen gaan en 33 
subsidie wilt bieden als duurzamer gereisd gaat worden.  34 

- Linda zegt dat de universiteit een checklist heeft gestuurd waar aan gedacht 35 
kan worden wat betreft duurzaamheid. Als de post groter wordt, zal dit 36 
besproken worden in een alv.  37 

 38 
Lieke zegt dat geen bezwaar is tegen het voorstel tot wijziging wat betreft 39 
duurzaamheid. Door deze wijzigingen in de begroting verandert automatisch het 40 
totaalbedrag van de post ‘Algemeen’.   41 
 42 
Pagina 12  43 
T. van Egmond vraagt waarom en met hoeveel de kascontroles verhoogd worden.  44 

- Linda zegt dat dit een advies was van een onbekende. Het plan is om twee 45 
grote kascontroles te doen en daarbij twee kleinere. Zo kunnen fouten eerder 46 
eruit worden gehaald en zullen de grote controles minder tijd in beslag nemen.  47 

o T. van Egmond zegt dat de penningmeester in principe een overzicht 48 
van de financiën heeft en controles altijd worden gedaan waardoor 49 
extra controles onnodig zijn.  50 
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- A. van der Velden zegt dat twee kleine controles wel goed zijn. Bij 1 
kascontroles worden ook fouten gemaakt. Ze vraagt of wordt bedoeld dat na 2 
sluitingstijd van de kamer iemand gevraagd wordt om te kijken of alles op orde 3 
is en geen kasmoment.  4 

o Dit wordt inderdaad op deze manier bedoeld. 5 
- P. de Vries zegt dat in principe alle leden recht hebben op inzicht in de 6 

financiën. Als iemand naar de penningmeester gaat, mag die informatie 7 
gegeven worden.  8 

o V. van de Pol vraagt of de hoofdkas dan geteld mag worden.  9 
o P. de Vries zegt dat twee mensen nodig zijn voor een kasmoment. In 10 

het beleidsplan staat dat minimaal twee kasmomenten per jaar 11 
uitgevoerd moeten worden, maar dat gestreefd wordt naar meer. Als 12 
het dan niet lukt dan maakt het niet uit.  13 

- Willemijn zegt dat ze heeft meegekregen goed te kijken naar mensen die in de 14 
kasco zitten. Dit jaar zaten drie master studenten in de kasco die standaard 15 
druk zijn. Dit jaar staan ook tweedejaars studenten op de lijst en is een 16 
kasmoment makkelijker te plannen.  17 

o V. van de Pol zegt dat zij altijd kon.  18 
- T. van Egmond vraagt zich af of meer kasmomenten nodig zijn. Bestuursleden 19 

kunnen ook kijken.  20 
- V. van de Pol zegt dat ze het eens is met wat gezegd is. Deze discussie is 21 

verder niet nodig omdat er minimaal twee kascontroles staat.  22 
- Linda zegt dat minimaal twee kascontroles zullen zijn en meer als hier de 23 

mogelijkheid voor is.  24 
 25 
T. van Egmond vraagt waarom de contributie op € 12.000 staat. Dit jaar is dit met het 26 
najaar ook gehaald. Het derde jaar van contributie verhoging is dit jaar en hierdoor 27 
zijn meer leden die € 12,50 betalen, waardoor de contributie omhoog kan.  28 

- Linda zegt dat hij op € 10.200 stond en nu verhoogd is naar € 12.000.  29 
- Willemijn zegt dat dit jaar € 12.000 is binnengekomen.  30 
- Demi zegt dat het advies niet hoger is gezet, omdat nog een mail uitgaat over 31 

de privacywetgeving en hierdoor nog meerdere uitschrijvingen worden 32 
verwacht.   33 

- T. van Egmond zegt dat volgens hem meer mensen vanuit de introductie zich 34 
inschrijven dan vorig jaar.  35 

o Veerle zegt dat dit aantal nu op 50 mensen meer staat. Het aantal 36 
mensen die meededen aan de introductie is ook hoger dit jaar.  37 

o T. van Egmond zegt als het totaal hoger is, je het kan opwegen tegen 38 
de mensen die zich uitschrijven.  39 

- Demi vraagt of het een idee is om deze week het aantal leden van dit jaar te 40 
berekenen en dus de contributie te berekenen.  41 

o T. van Egmond zegt dat een beleidsplan die aangepast moet worden, 42 
ingestemd zal worden.  43 

o Willemijn vraagt wat T. van Egmond zijn advies is om de contributie 44 
hoger te zetten.  45 

o T. van Egmond zegt dat de contributie wel hoger kan met € 500,00 en 46 
misschien wel op € 13.000,00 kan staan. Hij zegt dat het bestuur 47 
zichzelf daardoor ruimte geeft in de begroting en dat het niet erg is om 48 
een keer een min begroting te hebben.  49 

o Lieke zegt dat de begroting dan niet in de min komt als deze post 50 
omhoog gaat.  51 
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o T. van Egmond zegt dat de contributie begroot is en wanneer die niet 1 
gehaald wordt, wel genoeg ruimte is gegeven.  2 

- P. de Vries stelt voor de begroting op € 12.500,00 te zetten en verder te gaan.  3 
 4 
Pagina 13 5 
Lieke zegt dat hier het eerste voorstel tot wijziging is onder het kopje 6 
‘jaarboekcommissie’. Dit is veranderd omdatmeer jaarboeken worden aangeschaft 7 
dan in het beleidsplan is opgenomen. De jaarboeken zullen ook verkocht worden aan 8 
niet-actieve leden.  9 
 10 
Linda zegt dat in eerste instantie de actieve leden, zusjesverenigingen en 11 
verenigingen van de faculteit Sociale Wetenschappen een jaarboek kregen. Nu wordt 12 
het jaarboek ook gegeven aan samenwerkingen die niet onder de faculteit Sociale 13 
Wetenschappen vallen en zullen ze verkocht worden aan niet-actieve leden. Het plan 14 
is om het jaarboek aan actieve leden gratis te geven en aan niet-actieve leden een 15 
kleine vergoeding te vragen rond de € 2,00.  16 

- A. van der Velden vraagt waar de prijs voor een jaarboek van € 6,00 op 17 
gebaseerd is. Ze geeft aan dat op internet een aantal boeken voor € 12,00 per 18 
stuk te koop zijn. Deze hadden ook een harde en kaft en luxe dingen.  19 

o Hugo zegt dat hij daar naar gezocht heeft. Hij kon jaarboeken vinden 20 
van € 5,83 per stuk.  21 

o A. van der Velden vraagt wat voor boeken dit waren. Ze vraagt of dit  22 
een soort postelein post was of een boek met een harde kaft. Dit is het 23 
eerste jaar met een jaarboek dus hier kan best in geïnvesteerd worden.  24 

o Hugo zegt dat gekeken is naar een realistisch aantal pagina’s, 50 25 
pagina’s, en de meest luxe opties.  26 

o A. van der Velden vraagt of één boek op één website € 5,83 kostte. Ze 27 
vraagt of gekeken is naar een gemiddelde van verschillende websites. 28 
Wellicht is deze prijs over een aantal maanden niet meer beschikbaar. 29 
Dan is het goed om de post te verhogen zodat iets nieuws op de kaart 30 
wordt gezet.  31 

- V. van de Pol zegt dat ze in het kader van actieve en niet-actieve leden gelijk 32 
stellen ze het jaarboek ook gratis zou aanbieden aan niet-actieve leden.  33 

o Linda zegt dat niet-actieve leden dan eerder het jaarboek kunnen 34 
krijgen dan actieve leden. Als alle niet-actieve leden een jaarboek 35 
willen halen, blijft er niet veel over voor actieve leden.  36 

o V. van de Pol denkt dat weinig niet-actieve leden een jaarboek willen. 37 
Ze vindt het raar om € 2,00 te vragen.  38 

o P. de Vries is het eens met V. van de Pol. Het is de vraag of je 39 
onderscheid wil maken tussen niet-actieve leden en actieve leden. De 40 
toegankelijkheid wordt niet vergroot als niet-actieve leden geld betalen 41 
voor het jaarboek. Een jaarboek van Postelein waar ook niet-actieve 42 
leden met een foto in het boek staan is een uitgangspunt voor hen om 43 
een jaarboek te willen. Voor € 2,00 per persoon kan Postelein dit best 44 
op zich nemen. Hij stel een op = op regeling voor.  45 

o K. Goutbeek zegt dat hij voorstander is van het op = op verhaal. Uit 46 
eigen ervaring hebben de eerste twee weken actieve leden de 47 
mogelijkheid om een jaarboek op te halen en na deze weken de niet-48 
actieve leden ook. De beste deal voor boeken zit bij de drukservice bij 49 
de universiteit, Copyshop. Zij geven korting aan studieverenigingen. Bij 50 
ismus was het bedrag lager dan wat hier begroot staat.  51 
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§ Willemijn vraagt wat het bij ismus heeft gekost.  1 
§ K. Goutbeek zegt dat hij het gevraagd heeft en dit zal laten 2 

weten als hij antwoord heeft.  3 
o T. van der Mortel geeft als tip om bij andere verenigingen te kijken hoe 4 

zij dit doen.  5 
o Linda zegt dat de punten mee worden genomen. Dit bezwaar wordt 6 

vanavond meegenomen met het stemmen.  7 
§ A. de Ronde zegt dat iedereen het eens is dat alle niet-actieve 8 

leden het jaarboek gratis krijgen dus ze vraagt zich af of het 9 
bezwaar meegenomen moet worden.   10 

§ Lieke zegt dat het bezwaar wordt veranderd.  11 
 12 
Lieke zegt dat het amendement niet wordt aangenomen. Het 24e bestuur zal in 13 
overleg gaan en komt met een nieuw bedrag waarover gestemd kan worden.  14 
 15 
Het volgende voorstel tot wijziging is bij representatie. Dit bedrag stond ten onrechte 16 
te hoog en is teruggebracht naar afgelopen jaar. Hier wordt geen bezwaar op 17 
gegeven. 18 
Het volgende voorstel tot wijziging is het totale bedrag. Dit bedrag klopt niet omdat 19 
de post van het jaarboek aangepast moet worden.   20 
 21 
Lieke zegt dat de volgende voorstel tot wijziging bij de actieve activiteiten. De post 22 
wordt omhoog gezet omdat meer geïnvesteerd kan worden aan de Batavierenrace. 23 
Afgelopen jaar telde het als gewone activiteit. Nu wordt het als een grotere activiteit 24 
gezien omdat het met een overnachting en busje is. Lieke vraagt of hier bezwaar 25 
tegen is. Hier wordt geen bezwaar op gegeven.  26 
 27 
Lieke zegt dat de PUB-commissie als voorstel tot wijziging omhoog wordt gezet. Als 28 
ergens meer in besteed kan worden, is dat de PUB-commissie, aangezien dit 29 
activiteiten zijn waar veel mensen op af komen.  30 

- A. van der Velden vraagt of dit hetzelfde als vorig jaar is.  31 
- Lieke zegt dat de post € 40,00 omhoog is gezet ten opzichte van afgelopen 32 

jaar, maar dat dit hetzelfde is als in het jaar 2016-2017. 33 
- Ook hier wordt geen bezwaar op gegeven. 34 

 35 
Lieke zegt dat het totaal bedrag door de wijzigingen omhoog gaat. De algemene 36 
bedragen worden logischer wijs aangepast. Door de aanpassing die moet komen bij 37 
het jaarboek en de contributie klopt dit bedrag nu nog niet.  38 
 39 
T. van der Mortel zegt dat in het beleidsplan veel subgroepen benoemd worden, 40 
zoals de mannen-, (pre)master- en eerstejaarscommissie. De bedragen wisselen van 41 
elkaar. De mannencommissie krijgt bijvoorbeeld € 100,00 en de 42 
(pre)mastercommissie € 150,00.  43 

- Cilla zegt dat het bedrag van de (pre)mastercommissie geschat is, omdat dit 44 
een nieuwe commissie is. Dit bedrag is op de eerstejaarscommissie 45 
gebaseerd en aangezien de activiteiten heel verschillend kunnen zijn, is 46 
gekozen om ruimte te bieden aan de (pre)master activiteiten.  47 

- Veerle zegt dat het logisch is dat de bedragen verschillen gezien de verdeling 48 
tussen de hoeveelheid leden binnen de doelgroepen. De 49 
eerstejaarscommissie is hoger dan de mannencommissie en de 50 
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(pre)mastercommissie is ook hoger dan de mannencommissie. Het is logisch 1 
dat dit verschil er is en deze verdeling gemaakt is.  2 

 3 
T. van der Mortel vraagt of eerstejaars premasterstudenten ook naar de eerstejaars 4 
activiteiten mogen komen.  5 

- Cilla zegt dat deze commissie is opgericht om premaster en master studenten 6 
meer met elkaar op te laten trekken en interesses met elkaar te delen. 7 
Eerstejaarsstudenten hebben soms andere interesses dan (pre)master 8 
studenten. Echter zijn eerstejaars (pre)masterstudenten wel eerstejaars, dus 9 
mogen ze ook op de eerstejaars activiteiten komen.  10 

o T. van Egmond zegt dat net wordt gezegd dat premasterstudenten niet 11 
naar de eerstejaarsactiviteit komen omdat ze andere interesses 12 
hebben.  13 

o Cilla zegt dat wel de mogelijkheid geboden wordt om naar de 14 
eerstejaarsactiviteiten te gaan.  15 

- T. van der Mortel zegt dat nu meer activiteiten zijn voor een bepaalde groep.  16 
o T. van Egmond zegt dat premasterstudenten andere interesses hebben 17 

en niet verwacht wordt dat veel naar de eerstejaarsactiviteit gaan.  18 
o Willemijn zegt dat uit eigen ervaring bleek dat de premasterstudenten 19 

naar de eerstejaarsbarbecue komen om een reünie te hebben met zijn 20 
of haar introgroep. Verder gaan premasterstudenten niet naar de 21 
eerstejaarsactiviteiten, maar ze moeten wel de mogelijkheid hiervoor 22 
krijgen.  23 

- Lieke zegt dat ze de discussie niet meer snapt want eerstejaars blijven in de 24 
meerderheid en premasterstudenten ook. De pre master en master groep zijn 25 
de afgelopen twee jaar gegroeid en deze groepen worden dus ook steeds 26 
groter.  27 

- Linda zegt dat dit jaar wordt gekeken hoeveel mensen op de 28 
(pre)masteractiviteiten komen.  29 

- Willemijn zegt aanvullend dat premasterstudenten hebben aangegeven om 30 
een netwerkborrel te organiseren. Hiervoor is weinig geld nodig, behalve als je 31 
iedereen gratis drank gaat aanbieden.  32 

- P. de Vries geeft als tip om te kijken hoe groot het actieve deel van de 33 
premasterstudenten is en hoeveel je per persoon wilt uitgeven. Dit kan 34 
vervolgens uitgegeven worden en hierna geëvalueerd worden.  35 

 36 
Pagina 14 37 
Regel 19/20: Lieke geeft aan dat het volgende voorstel tot wijziging betrekking heeft 38 
op de rente over de spaarrekening. Dit heeft alleen betrekking op de 39 
rentepercentages, hierdoor is deze zin aangepast.  40 
 41 
Pagina 15 42 
T. van der Mortel vraagt zich onder het kopje ‘media’ af wat verbeterd gaat worden 43 
aan de wedstrijd met € 650,00.  44 

- Linda zegt dat een aantal punten niet werkzaam zijn op de website, zoals het 45 
contactformulier en wachtwoord vergeten. Ook moeten de knoppen van de 46 
ideeënbus en lustrumbus worden toegevoegd. Dit bedrag is hoog omdat € 47 
65,00 als uurtarief wordt gevraagd.  48 

- T. van der Mortel geeft aan om in het beleidsplan deze verbeteringen toe te 49 
voegen zodat de leden weten waar ze aan toe zijn.  50 

 51 
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Regel 23: V. van de Pol vraagt of het minimum bedrag van € 400,00 dat wordt 1 
ontvangen van AthenaSummary beloofd is.  2 

- Linda zegt dat in ieder geval € 400,00 vast staat.  3 
 4 
R. Eikholt vraagt hoe de samenwerking met AthenaSummary in zijn werk gaat.  5 

- Linda zegt dat Postelein benaderd is om samenvattingen te verkopen. Ze 6 
zouden de samenvattingen ook, zonder een samenwerking met Postelein, zelf 7 
verkopen. De voordelen van de samenwerking zijn dat Postelein 8 
samenvattingen ontvangt van ieder vak. Afgelopen jaar is namelijk geen 9 
enkele samenvatting binnen gekomen enhet jaar hiervoor is één samenvatting 10 
binnen gekomen.  11 

o Willemijn zegt dat twee jaar geleden meer samenvattingen zijn 12 
binnengekomen. 13 

o Linda zegt dat in ieder geval afgelopen jaar geen samenvatting is 14 
binnen gekomen. Samenvattingen werden binnen Postelein alleen op 15 
spelling gecontroleerd en bij AthenaSummary worden de 16 
samenvattingen op spelling en inhoud gecontroleerd. Het nadeel is dat 17 
de kosten omhoog gaan per samenvatting. De bedragen zullen vallen 18 
tussen de € 6,95 en € 9,95.  19 

- T. van Egmond vraagt of het de moeite waard is dat samenvattingen door 20 
AthenaSummary geschreven worden. Bij Postelein wordt ook op spelling en 21 
inhoud gecontroleerd.  22 

o Linda zegt dat bij Postelein de samenvattingen op spelling en inhoud 23 
wordt gecontroleerd als daar tijd voor is.  24 

o T. van Egmond vraagt zich af of het dan de moeite waard is want het 25 
bedrag voor een samenvatting gaat flink omhoog.  26 

o Linda zegt dat nu niet van alle boeken samenvattingen zijn. De boeken 27 
die nieuw zijn, worden geen samenvattingen van gemaakt.  28 

- Willemijn zegt dat sinds zij studeert ze veel negatieve reacties hoort over de 29 
samenvattingen van Postelein. Vaak kloppen dingen niet en is het niet goed 30 
geschreven. Veel mensen kopen de samenvattingen omdat ze goedkoop zijn, 31 
niet omdat ze goed zijn.  32 

 33 
R. Rietman zegt dat studenten samen de samenvatting gaan kopen en dit kunnen 34 
kopiëren, waardoor uiteindelijk minder samenvattingen worden gekocht.  35 

- Veerle zegt dat deze samenwerking een vooruitgang is. De samenvattingen 36 
zijn nog steeds goedkoper dan het boek en veel beter. Daarnaast komen nu 37 
geen nieuwe samenvattingen meer binnen. AthenaSummary gaat zelf achter 38 
de studenten aan die ze doorverkopen of kopiëren. Bij een andere vereniging 39 
is dit al gebeurd. AthenaSummaries is hier verantwoordelijk voor.  40 

 41 
T. van Egmond vraagt of dit gevolgen gaat hebben voor het ledenaantal. Veel leden 42 
bestellen namelijk de boeken en kopen de samenvattingen omdat deze goedkoop 43 
zijn. De samenvattingen worden niet meer zo goedkoop dus kunnen leden vaker 44 
overwegen om de samenvatting niet te kopen en is de waarde van lidmaatschap 45 
minder.  46 

- Linda zegt dat dit kan gebeuren. Nu is de beslissing genomen om voor 47 
kwalitatief goede samenvattingen te gaan.  48 

- A. de Ronde zegt dat AthenaSummary de samenvattingen toch gaat verkopen 49 
en het nu geen concurrent wordt. Ze zegt dat eerstejaarsstudenten ook niet 50 
weten dat Postelein goedkopere samenvattingen heeft gehad.  51 
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o K. Goutbeek vraagt hoe duur de samenvattingen nu zijn.  1 
o Linda zegt dat ze nu € 2,00 zijn en ze tussen de € 6,95 en € 9,95 2 

worden.  3 
o K. Goutbeek zegt dat bij ismus een contract is met AthenaSummary 4 

waar precies in staat op welke manier zij samenvattingen regelen 5 
vanuit elk vak en dat ismus daar minimaal € 400,00 voor krijgt.  6 

 7 
P. de Vries vraag of het contract met AthenaSummary jaarlijks opzegbaar is.  8 

- Linda zegt dat dit inderdaad jaarlijks opzegbaar is.  9 
- P. de Vries zegt dat de samenwerking in ieder geval geprobeerd kan worden 10 

en na een jaar bekeken kan worden hoe het is bevallen.   11 
T. van Egmond vraagt hoe de samenvattingen geleverd worden.  12 

- Willemijn zegt dat Postelein kant en klare boekjes krijgt. Postelein is alleen het 13 
verkooppunt.  14 

 15 
T. van Egmond zegt dat hij gehoord heeft dat mensen moeten wachten op 16 
samenvattingen. Hij geeft aan dat Postelein moet proberen  samenvattingen continu 17 
te verkopen.  18 
 19 
Pagina 16 20 
A. de Ronde vraagt wat gedaan wordt met de € 50,00 van het LOOP.  21 

- Linda zegt dat de alumni activiteit € 50,00 kost.  22 
- A. de Ronde vraagt of hier animo voor is.  23 
- Linda zegt dit jaar haar best te doen om de animo zo groot mogelijk te maken.  24 
- Lieke zegt dat de rekening die het LOOP had nu leeg is en dat ook hierom 25 

geld naar het LOOP moest.  26 
 27 
T. van Egmond vraagt of de studieverenigingen in Utrecht meer geld betalen dan 28 
Postelein. Voor deze verenigingen is het namelijk toegankelijker, omdat de activiteit 29 
in Utrecht plaatsvindten hierdoor zal misschien meer animo zijn.  30 

- Lieke zegt dat dit niet is overwogen en het nu al vast ligt.  31 
- T. van Egmond zegt dat dit zeker meegenomen kan worden.  32 

 33 
V. van de Pol zegt dat de post bestuurskleding omhoog mag. Ze denkt dat ook dit 34 
jaar het bedrag is overschreden.  35 

- Linda zegt dat zij inderdaad ook niet uitkwamen. Ze vraagt naar wat de leden 36 
in de zaal hiervan vinden.  37 

o P. de Vries zegt dat een overweging mogelijk is. Dingen waarvoor het 38 
bestuur verplicht voor moet betalen, kan een tegemoetkoming voor 39 
geregeld worden.  40 

o Linda zegt dat hier over gesproken is binnen het kandidaatsbestuur. 41 
Echter waren er toen al extra wijzigingen en werd dit anders te veel om 42 
ook te wijzigen.  43 

 44 
P. de Vries vraagt zich af in hoeverre het zinnig is om voor het hele beleidsplan te 45 
stemmen aangezien er veel ideeën zijn die aanvulling hebben op wat gezegd is.  46 

- K. Goutbeek zegt dat het stemmen wel kan, omdat dingen veranderd moeten 47 
worden. Een voorstel kan gemaakt worden om wel te gaan stemmen of niet te 48 
gaan stemmen. Het is lastig het beleid op deze manier in te stemmen, hier is 49 
een schorsing voor nodig. Wat betreft de compensatie voor de verplichte 50 
dingen voor het bestuur is een goed idee. Een vast bedrag kan opgesteld 51 
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worden, anders kunnen dure activiteiten georganiseerd worden door het 1 
bestuur waar zij dan gratis naartoe kunnen.  2 

 3 
K. Goutbeek zegt dat hij antwoord heeft op de vraag hoeveel het jaarboek bij ismus 4 
kostte. Voor een oplage van 120 was het gemiddeld € 4,60 per jaarboek.  5 
 6 
T. van der Mortel vraagt, terugkomend op het vergoeden van de activiteiten, of dit 7 
plan voor dit jaar wordt gevormd of voor volgend jaar.  8 

- P. de Vries zegt dat dit samenhangt met wat het bestuur wilt. Het bestuur 9 
steekt veel tijd, geld en energie in Postelein, omdat het bestuur Postelein 10 
mogelijk maakt.  11 

 12 
O. Nelissen laat een bord met chips en nootjes vallen.  13 
 14 
P. de Vries zegt dat het verder afhangt of dit beleidsplan wordt ingestemd. Men is 15 
enthousiast en er zijn ideeën. Het is misschien goed om over te gaan tot schorsing 16 
zodat overlegd kan worden en een besluit genomen kan worden. Wanneer veel 17 
aangepast wordt, is het niet een fijn gevoel om het beleid in te stemmen.  18 

- E. Gutteling zegt dat het goed is om het af te maken, ongeacht of gestemd 19 
wordt.  20 

- Linda zegt dat het een goed punt is. Het is handig om een pauze in te lassen. 21 
In de pauze zal overlegd worden of het beleidsplan wordt ingestemd of niet. 22 
Voor nu worden de financiën afgemaakt.  23 

 24 
M. Peters vraagt zich af wat gedaan wordt met het bedrag van € 500,00 naast het 25 
kopen van een nieuwe camera.  26 

- Linda zegt dat gedacht wordt aan een betere camera dan nu. In principe wordt 27 
altijd zuinig gedaan met een camera, ongeacht of deze oud of nieuw is.  28 

- T. van der Mortel zegt dat ze € 500,00 veel geld vindt en dat met de camera 29 
vaak veel gebeurt. Met een mooiere camera gaan nog steeds dingen 30 
gebeuren. Een camera die in ieder geval tegen water en vallen kan, is handig.  31 

o Linda zegt dat dit zeker wordt meegenomen. Ook wordt gekeken naar 32 
een goede verzekering. 33 

- K. Goutbeek stelt voor een betere camera aan te schaffen, maar deze niet 34 
mee te nemen naar borrels of feesten.  35 

o Willemijn zegt dat zij hier over nagedacht hebben. Dit jaar wordt 36 
gewerkt met nuchterheidsdiensten. De camera gaat dan naar degene 37 
met de nuchterheidsdienst.  38 

- T. van Egmond zegt dat voor minder geld ook een goede camera aangeschaft 39 
kan worden. Het geld kan beter gestoken worden in activiteiten dan foto’s op 40 
activiteiten, zeker omdat het naar omstandigheden niet goed wordt gebruikt. 41 
Het is niet de bedoeling dat uiteindelijk elk jaar een nieuwe camera 42 
aangeschaft wordt.  43 

o Sofie zegt dat ze begrijpt dat niet elk jaar een nieuwe camera moet 44 
komen. Er wordt een camera gekocht om goede foto’s te maken en met 45 
een blik op het lustrumjaar is dit ook beter. Als de foto’s van Postelein 46 
worden vergeleken met foto’s van Mycelium dan is dit een groot 47 
verschil. Hierom is het waard om te investeren in een goede camera.  48 

- M. Peters zegt aanvullend dat de meeste camera’s tegenwoordig bestand zijn 49 
tegen een stootje.  50 

- P. de Vries zegt dat deze discussie nu wel gevoerd is.  51 
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- Linda is het hier mee eens en gaat door.  1 
 2 
V. van de Pol stelt voor om een laptop te kopen in plaats van een computer.  3 
 4 
Pagina 17 5 
Lieke zegt dat het eerste voorstel tot wijziging op pagina 17 de verandering van de 6 
jaarboeken is. De post van de jaarboeken verandert hierdoor.  7 

- E. Gutteling zegt dat hierdoor ook het totaal van de commissaris PR wordt 8 
veranderd.  9 

 10 
Lieke zegt dat het tweede voorstel op pagina 17 over de commissiekleding gaat. De 11 
actief- en acquisitiecommissie gaan eruit en de PUB-commissie komt erbij. Hier is 12 
geen bezwaar tegen.  13 
 14 
A. van der Velden vraagt zich praktisch af of gekeken is naar het contract van de 15 
PosteleinPost.  16 

- Sofie zegt dat dit contract is opgezegd.  17 
 18 
V. van de Pol zegt dat ze tijdens de introductie mentor was op de premasterdag en  19 
€ 5,00 moest betalen om mee te mogen bowlen. Ze vraagt waarom deze kosten niet 20 
worden weggehaald.  21 

- Linda zegt dat ze dit meeneemt.  22 
 23 
R. Eikholt zegt dat hij geen Japanse mix meer wilt, alleen borrelnootjes en chips.  24 
 25 
V. van de Pol vraagt waarom staat dat de sollicitatietraining in ieder geval gedaan 26 
wordt, terwijl afgelopen jaar hier geen goede reacties op waren.  27 

- Linda zegt dat hier naar gekeken is en contact is geweest met de Career 28 
Officer. Zij geeft ook workshops in sollicitatietraining en metet haar wordt 29 
besproken welke invulling de sollicitatietraining zal hebben en deze zal dan 30 
anders zijn dan afgelopen jaar.  31 

- V. van de Pol zegt als in het beleidsplan staat dat een sollicitatietraining komt, 32 
deze ook moet komen. Eventueel kan dit veranderd worden in een workshop. 33 
Schrijf in het beleidsplan een activiteit op en dan kan dit zelf ingevuld worden.  34 

 35 
Pagina 18 36 
Regel 23: Lieke vraagt of bezwaar is tegen het voorstel tot wijziging dat de regel 37 
wordt verwijderd.  38 

- Linda zegt dat namelijkeen vereniging minder mee doet met het gala, maar 39 
dat het percentage hetzelfde blijft.  40 

o V. van de Pol vraagt welke vereniging niet mee doet.  41 
o Linda zegt dat dit Babylon is omdat zij een lustrumjaar hebben.  42 

Er is geen bezwaar tegen het voorstel.  43 
 44 
Regel 18: T. van Egmond vraagt waarom ervoor gekozen is om geen inkomsten en 45 
kosten in te brengen wat betreft de nieuwe samenwerking.  46 

- Linda zegt dat het plan is om met duurzaamheid te werken. Wanneer 47 
verenigingen dit doen, kan een subsidie aangevraagd worden bij de 48 
universiteit. Hierdoor zijn geen inkomsten en geen kosten. De inkomsten gaan 49 
terug naar de universiteit.  50 
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- Demi zegt dat waarschijnlijk wel inkomsten en uitgaven zijn, maar geen 1 
kosten.  2 

o T. van der Mortel zegt dat net als bij de studiereis dit in het beleidsplan 3 
kan staan.  4 

- Lieke vraag of het afhangt welke vereniging financieel verantwoordelijk is of 5 
sprake is van inkomsten en uitgaven.  6 

o Ivet zegt dat dit uitmaakt.  7 
 8 
T. van Egmond vraagt of Postelein munten gaat aanschaffen voor het ledenweekend 9 
of gaat lenen.  10 

- Linda zegt dat deze aangeschaft gaan worden.  11 
- T. van Egmond vraagt of dit voor € 50,00 kan.  12 
- Linda zegt dat dit kan.  13 

 14 
Linda zegt dat het pauze is.  15 
 16 
Een lid verlaat de alv.  17 
 18 
De vergadering gaat verder om 21.52 uur.  19 
 20 
Linda zegt dat beraad is geweest en op basis van een advies van het 23e bestuur en 21 
de RvA de beslissing wordt genomen om niet over het beleidsplan te stemmen. Het 22 
beleidsplan wordt wel volledig doorgenomen en puntje1.1 en de begroting worden 23 
volledig herschreven. Aan het einde van de alv zullen meningen gevraagd worden 24 
over de vergoeding van activiteiten voor het bestuur. De andere belangrijke punten 25 
worden in de volgende alv besproken, waar dan ook over het beleidsplan gestemd 26 
wordt.  27 

- K. Goutbeek vraagt of dit dezelfde alv is als de geplande wissel.  28 
- Linda zegt dat dit inderdaad 1 oktober is. Verwacht wordt dat mensen met 29 

bezwaar over de stukken voorafgaand aan de alv het beleidsplan hebben 30 
doorgelezen. De belangrijkste punten worden alleen besproken. Hier kan 31 
bezwaar op gegeven worden en uiteindelijk zal een stemming volgen.  32 

 33 
K. Goutbeek zegt dat bij het halfjaarlijkse en jaarlijkse verslag de financiële en 34 
beleidstechnische stukken uit elkaar worden gehaald. Hij vraagt zich af of dit ook niet 35 
kan bij het beleidsplan en de begroting. Op deze manier is een logische stemming en 36 
is een losse begroting en beleidsplan.  37 

- V. van de Pol zegt dat de begroting en het beleidsplan inderdaad apart 38 
besproken kunnen worden.  39 

- Linda zegt dat dit voor volgend bestuursjaar kan worden meegenomen.  40 
 41 
Pagina 20 42 
A. van der Velden zegt dat aangegeven was om de diesweek een week later te 43 
plannen. Bij de mededelingen werd gezegd dat de activiteiten niet goed bezocht 44 
waren. Ze vraagt zich af hoe dit aankomend jaar wordt aangepakt.  45 

- Linda zegt dat de dies midden in de tentamenweek valt. Daarom is besloten 46 
om tussen de tentamens en hertentamens de diesweek te doen.  47 

- A. van de Velden geeft als tip om een avond activiteit met de dies te 48 
organiseren. Dit liep in haar bestuursjaar goed.   49 

 50 
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V. van de Pol geeft aan dat bij de secretaris en voorzitter staat dat ze beide 1 
deelnemen aan de vergaderingen van het SOFv en het LOOP. Ze vraagt of dit niet 2 
beknopter kan.  3 

- Demi zegt dat dit ook besproken is in het algemene deel. Daar kan 4 
beschreven worden wie naar welke vergadering gaat.  5 

 6 
Pagina 21 7 
R. Eikholt geeft een compliment voor de (pre)mastercommissie. Hij vraagt zich af 8 
waarom de commissie aan Cilla is gekoppeld.  9 

- Linda zegt dat iedereen van het bestuur bachelor student is en dat wat dat 10 
betreft niet uitmaakt in de keuze,  11 

- Cilla zegt dat ze inderdaad het minst lang op de universiteit zit. Echter heeft ze 12 
zelf een jaar hbo gedaan en het lijkt haar gewoon ontzettend leuk. Op de na 13 
intro dag heeft ze niet gemerkt dat premasterstudenten minder snel naar haar 14 
toekwamen dan naar een ander bestuurslid.  15 

- V. van de Pol zegt dat Cilla de bestuursverantwoordelijke is en de commissie 16 
niet direct leidt.  17 

 18 
T. van der Mortel vraagt of in de introductieweek een masteractiviteit naast de 19 
premasteractiviteit zal zijn.  20 

- Linda zegt dat de masterstudenten uitgenodigd kunnen worden voor de 21 
activiteit die dit jaar alleen voor premasterstudenten was. De activiteit zal dan 22 
voor premaster- en masterstudenten zijn.  23 

 24 
Regel 19 t/m 21: T. van Egmond vraagt waarom gestreefd wordt naar het 25 
organiseren van een media activiteit. Ze hebben als doel om posters te maken.  26 

- Linda zegt dat afgelopen jaar een activiteit is georganiseerd.  27 
- T. van Egmond zegt dat hier geen animo voor was.  28 
- Linda zegt dat dit klopt. Daarom zal dit jaar een andere invulling gegeven 29 

worden omdat de commissieleden het wel leuk vonden om te doen. Gekeken 30 
zal worden naar een activiteit die meerdere mensen leuk vinden. 31 

- T. van Egmond zegt dat toen hij in de mediacommissie zat hier geen behoefte 32 
voor was.  33 

- Linda zegt dat de commissieleden het afgelopen jaar het wel leuk vonden.  34 
- Demi zegt dat dit een persoonlijke kwestie is en het daarom aan de 35 

mediacommissie is.   36 
 37 
Pagina 22 38 
M. Kunst vraag zich af wat de samenvattingenverkoop precies voor leden betekent. 39 
Als het goed gezegd wordt, moeten de samenvattingen nog geschreven worden.  40 

- Linda zegt dat de samenvattingen in ieder geval elf werkdagen van te voren er 41 
zijn.  42 

- M. Kunst zegt dat ze dit kort vindt.  43 
- Linda zegt dat dit alleen het eerste jaar is.  44 
- Willemijn zegt dat ze elk jaar opnieuw naar de stof kijken en veranderingen 45 

aanbrengen als dit nodig is. Elk jaar worden up to date samenvattingen 46 
gegeven, maar op dit moment kunnen zij niet eerder de samenvattingen 47 
leveren.  48 

- A. de Ronde zegt dat het goed is om deze samenwerking aan te gaan. De 49 
samenvatting kan gebruikt worden voor naslagwerk en studenten worden 50 
gemotiveerd te studeren uit boeken en colleges.  51 
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 1 
R. Eikholt vraagt zich af hoe de hoge opkomst bij de mannenactiviteiten wordt 2 
voortgezet.  3 

- Linda zegt dat dit net als afgelopen jaar wordt doorgezet. De 4 
mannencommissie organiseert zelf de activiteiten waar de mannen op af 5 
komen.  6 

 7 
K. Goutbeek zegt dat in het beleidsplan staat dat gedacht wordt aan een 8 
mannenactiviteit voorafgaand aan een van de feesten te plaatsen. Hij vraagt zich af 9 
of op dat moment geen andere activiteiten plaatsvinden.  10 

- Linda zegt dat dit klopt.  11 
- K. Goutbeek vraagt wat voor een beeld hiervan is.  12 
- Ivet zegt dat voorafgaand aan een feest vrijwel nooit activiteiten zijn. Dit jaar is 13 

een mannenactiviteit een keer voor een PUB-activiteit gepland. Mannen 14 
hadden een manier om samen naar de activiteit te komen en in te drinken. Dit 15 
is positief ervaren.  16 

- K. Goutbeek vraagt of dit positief bij de mannenactiviteit en de PUB-activiteit is 17 
ontvangen. Zo ja stelt hij voor om dit ook bij reguliere activiteiten te doen.  18 

o Linda zegt dat dit klopt. Dit wordt meegenomen.  19 
 20 
Pagina 23  21 
H. van den Boomen vraagt wat de verwachtingen zijn van Next Level. Dit jaar waren 22 
een aantal activiteiten die niet altijd positief zijn ervaren. Ze vraagt zich af hoe dit 23 
aankomend jaar eruit ziet.  24 

- Linda zegt dit niet te weten.  25 
- Veerle zegt dat de contracten nog niet verlengd zijn. Van te voren met de 26 

acquisitiecommissie worden de samenwerkingen doorgenomen. Als 27 
commissie wordt meegegeven om bepaalde activiteiten op locaties te 28 
organiseren, want er staat een sponsor die verwachtingen heeft van Postelein. 29 
Next Level past misschien niet bij onze vereniging, maar omdat de 30 
PosteleinPost weggaat, zal Postelein op een andere manier reclame moeten 31 
bieden. Dit komt vaak uit op het organiseren van een activiteit op deze locatie.  32 

o T. van der Mortel zegt wanneer een activiteit in een sfeervolle locatie is, 33 
meer leden hierop af komen.  34 

o H. van den Boomen zegt dat het niet prettig was om bij Next Level een 35 
activiteit te hebben.  36 

- R. Eikholt zegt aansluitend op Veerle dat commissies al ideeën hadden om 37 
een activiteit te organiseren en het daarom vervelend was dat de laatste 38 
activiteiten in Next Level moesten bij zowel de mannen- als PUB-commissie.  39 

 40 
Regel 37: A. van der Velden zegt dat stromingen raar klinkt. Ze stelt voor hier 41 
bijvoorbeeld opleidingen van te maken.  42 
 43 
Pagina 24  44 
A. van der Velden attendeert op de tentamenactiviteit. Ze zegt dat het bestuur 45 
bewust moet zijn dat de commissie nu al ideeën op aan het doen zijn voor de nieuwe 46 
invulling van de tentamenactiviteit. Wanneer mensen moeten helpen met de 47 
tentamen actie, moet dat deze week gebeuren.  48 

- Sofie zegt dat ze hiervan op de hoogte is. Afgelopen week zijn ideeën 49 
geopperd in plaats van de tentamenactie in de vergaderingen met de 50 
promotiecommissie.  51 
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- A. van der Velden vraagt of deze wordt opgeofferd bij de eerste 1 
commissievergadering.  2 

- Sofie zegt dat ze dit gaat doen.  3 
 4 
V. van de Pol vindt het goed dat de PosteleinPost weggaat. Daarnaast is de 5 
maandelijkse activiteit geen maandelijkse activiteit meer. De naam kan bijvoorbeeld 6 
veranderd worden in eetactiviteit. Ze stelt de vraagt wie de extra artikelen gaat 7 
schrijven die in de nieuwsbrief komen.  8 

- Linda zegt dat de jaarboekcommissie deze zal schrijven. Ze zullen gepromoot 9 
worden via Facebook en de nieuwsbrief.  10 

- V. van de Pol vraagt of het klopt dat de penningmeester verantwoordelijk is 11 
voor de nieuwsbrief en de jaarboekcommissie voor de artikelen die erbij 12 
horen.  13 

o Linda zegt dat dit klopt.  14 
 15 
T. van Egmond zegt dat samenvattingen niet gepromoot kunnen worden in de 16 
nieuwsbrief. Docenten vinden dit niet fijn. Hij zegt dat de nieuwsbrieven dus niet met 17 
reclame voor samenvattingen gestuurd kunnen worden naar docenten.  18 
 19 
A. de Ronde zegt dat het idee van artikelen in de nieuwbrief een super leuk is.  20 
 21 
K. Goutbeek vraagt uit eigen interesse of het te doen is om een commissie te leiden 22 
die bestaat uit 9 à 11 leden, zoals de promotiecommissie.  23 

- Linda zegt uit eigen ervaring dat dit werkt. 24 
- A. van der Velden zegt zelf in de promotiecommissie te hebben gezeten. Er 25 

zijn 9 à 11 mensen omdat vaak iets zelf wordt gemaakt bij de maandelijkse 26 
activiteit en taken op deze manier verdeeld kunnen worden. Daarnaast staan 27 
meer mensen op de borrel waardoor het al iets voller lijkt en wordt het altijd 28 
een gezellige borrel.  29 

- K. Goutbeek vraagt of de commissie niet uit 4 à 5 mensen kan bestaan.  30 
- A. van der Velden zegt dat een clubje dan mist. Ook is het meer gevarieerd 31 

met 9 à 11 leden en komen meerdere vriendengroepen naar de borrels.  32 
- Linda zegt dat het niet noodzakelijk is om hierop door te gaan. Ze vraagt of 33 

antwoord is gegeven op de vraag.  34 
- K. Goutbeek zegt dat antwoord is gegeven op zijn vraag.  35 

 36 
Pagina 25  37 
A. van der Velden zegt dat het vreemd is dat bij posteleinkleding wordt gezegd dat 38 
gestreefd wordt naar een alternatief voor de skitrui. Ze vraagt zich af waarom het hier 39 
staat omdat het meer hoort bij de skireiscommissie.  40 

- Ivet denkt dat het niet zeker is dat een nieuw ski artikel komt en daarom het 41 
hier staat.  42 

- A. van der Velden zegt dat ze het anders zal verwoorden.  43 
 44 
Regel 24: V. van de Pol begrijpt niet waarom een sponsorfolder wordt gemaakt.  45 

- Veerle zegt dat al een sponsorfolder bestond. Deze is niet gebruikt door de 46 
acquisitiecommissie omdat deze verouderd is. De sponsorfolder kan digitaal 47 
gemaakt en verstuurt worden en zo wordt de folder niet verouderd.  48 

- V. van de Pol dacht dat geld investeert werd in een pak folders.  49 
- Veerle zegt dat dit niet haar insteek is.  50 

 51 
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Regel 2 t/m 4: A. de Ronde zegt dat dit niet relevant is om te benoemen.  1 
 2 
Regel 25: K. Goutbeek vraagt of de student-docent activiteit wordt georganiseerd 3 
door de promotiecommissie of door de evenementencommissie.  4 

- Linda zegt dat dit jaar geen evenementencommissie bestaat, de activiteit 5 
wordt georganiseerd door de promotiecommissie.  6 

 7 
Pagina 27 8 
V. van de Pol vraagt hoe de samenwerking met de Career Officer eruit zag en hoe 9 
deze dit jaar eruit ziet.  10 

- Linda zegt dat ze met Postelein in beraad is voor het organiseren van de 11 
sollicitatietraining. Daarnaast kunnen mensen hun CV of sollicitatiebrief 12 
checken bij haar. Op deze manier krijgt de Career Officer meer bekendheid 13 
binnen de studie en kunnen studenten profijt van haar hebben. 14 

- V. van de Pol zegt dat het voor de leden wat oplevert.  15 
- Linda zegt dat het inderdaad veel voor de leden oplevert, leden kunnen meer 16 

advies vragen en krijgen.   17 
 18 
Pagina 28  19 
Regel 2: V. van de Pol vraagt of het woord aansturen, de juiste verwoording is. Het 20 
bestuurslid neemt niet de leiding, maar het bestuurslid is wel de 21 
eindverantwoordelijke.  22 
 23 
Pagina 29  24 
Lieke geeft aan dat een voorstel tot wijziging is om de offertes op te vragen en een 25 
besluit te nemen door de skireiscommissie van het jaar 2018-2019 voor de skireis in 26 
het jaar 2019-2020. Hiervoor is geen bezwaar.  27 
 28 
Linda vraagt om op- of aanmerkingen over het gehele beleidsplan.  29 
 30 
P. de Vries zegt dat ondanks de vele tips het bestuur een mooi plan heeft voor 31 
aankomend jaar.  32 
 33 
Linda zegt dat de aanvullende aspecten niet behandeld zullen worden in deze alv. 34 
Het voorstel is deze zelf door te lezen en als hier vragen of belangrijke punten over 35 
zijn, deze te mailen naar postelein@pwo.ru.nl. De volgende alv kunnen deze vragen 36 
behandeld worden. Linda vraagt of hier bezwaar tegen is.  37 

- Niemand heeft bezwaar.  38 
 39 
Linda zegt dat als laatste een stemming gehouden wordt over wat de meningen zijn 40 
over een vergoeding voor activiteiten voor het bestuur. Besproken is dat de komende 41 
week een bepaald bedrag berekend wordt. Wanneer een activiteit boven dit bedrag 42 
uitkomt, zal deze activiteit betaald worden door het bestuurslid, wanneer een 43 
activiteit onder dit bedrag blijft, zal deze vergoed worden.  44 

- A. van der Velden zegt wanneer veel activiteiten plaatsvinden, kan dit alsnog 45 
hoog oplopen. Ze zegt dat het beter is om een bepaald bedrag per jaar per 46 
persoon te berekenen.  47 

Linda vraagt om een hand op te steken als bezwaar is tegen dit voorstel. Niemand 48 
heeft bezwaar. 49 
 50 
8. Stemmen Beleidsplan 2018-2019 51 
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Dit puntje wordt overgeslagen, omdat is besloten om niet te stemmen over het 1 
Beleidsplan 2018-2019.  2 
 3 
9. W.V.T.T.K. 4 
N.v.t.  5 
 6 
10. Rondvraag 7 
K. Goutbeek zegt dat hij het kandidaatsbestuur wil bedanken voor het goed leiden 8 
van het grootste gedeelte van deze alv. Hij zegt dat ze de kritiek van de ALV goed 9 
hebben opgenomen en hij spreekt hoop uit voor een mooi beleidsplan. 10 

- Het kandidaatsbestuur bedankt hem. 11 
 12 
A. van der Velden sluit zich daarbij aan. Ze geeft complimenten aan Linda voor het 13 
eerste keer leiden van de vergadering. Ze denkt dat uit de kritiek iets goeds kan 14 
komen en vindt dat het kandidaatsbestuur het goed heeft gedaan.  15 
 16 
V. van de Pol zegt dat ze trots is op deze alv. Ze zegt dat het lang geleden is dat 17 
mensen kritisch waren en dat vanavond goede punten naar voren zijn gekomen voor 18 
het bestuur en voor de vereniging. 19 

- M. Kunst sluit zich hierbij aan.  20 
 21 
E. Gutteling wenst het kandidaatsbestuur succes met het herschrijven van het 22 
beleidsplan. 23 
 24 
A. de Ronde zegt dat het kandidaatsbestuur het goed heeft gedaan. 25 
 26 
T. van de Mortel wenst het kandidaatsbestuur succes met het herschrijven van het 27 
beleidsplan. Ze zegt dat ze bij de volgende alv er niet bij kan zijn, maar dat het 28 
goedkomt.  29 
 30 
T. van Egmond wil het kandidaatsbestuur succes wensen met het beleidsplan. Hij 31 
zegt dat de opmerkingen niet bedoeld zijn als negatieve kritiek, maar dat hierdoor het 32 
beleidsplan alleen maar beter wordt. Op dit moment is een goede basis en hopelijk 33 
wordt deze nog beter. T. van Egmond zegt dat het een fantastisch jaar geworden en 34 
dat het kandidaatsbestuur een goed verslag heeft geschreven.  35 
 36 
Hugo wil de ALV bedanken voor de hulp die ze geboden hebben. 37 

- Marte bedankt de ALV voor de kritische vragen en opmerkingen en zegt trots 38 
te zijn op Linda 39 

- Linda zegt ze vol spanning zat, maar dat ze merkt dat er een beter beleidsplan 40 
uit gaat komen. Ze bedankt de ALV. 41 

- Kelsey sluit zich hierbij aan. 42 
- Sofie sluit zich hierbij aan. 43 
- Cilla zegt dat ze spierpijn heeft in haar vingers. 44 

 45 
Veerle zegt dat het kandidaatsbestuur het super goed heeft gedaan. Ze vindt dat 46 
Linda de vergadering goed heeft geleid en ze zou niet zeggen dat dit de eerste keer 47 
was. Ook de rest heeft het goed gedaan. 48 

- Willemijn sluit zich hierbij aan en vindt dat na alles wat gebeurd is dat het 49 
kandidaatsbestuur het super goed heeft gedaan. 50 
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- Demi zegt dat ze dit keer geen spierpijn heeft in haar vingers. Ook zij vindt dat 1 
het kandidaatsbestuur het erg goed heeft gedaan en weet zeker dat ze met de 2 
feedback het beleidsplan erg goed gaan herschrijven. Ze is nu al trots en het 3 
gaat komend jaar zeker goed komen. 4 

- Lieke geeft ook haar complimenten is ook trots, met name op Linda. Ze zegt 5 
dat deze start ook positief is, omdat ze meteen weten dat ze er klaar voor zijn. 6 
Lieke bedankt de ALV en waardeert het dat ze kritisch waren.  7 

 8 
11. Sluiting 9 
Lieke bedankt alle aanwezigen en sluit om 22.31 uur de vergadering.  10 
 11 
De ALV klapt. 12 


