
 

1 
 

Algemene ledenvergadering  
01-10-2018 
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  5 
  Commissiehoofden: R. Eikholt, E. Gutteling, T. van Egmond,  6 

N. van den Brandt, F. Dijkstra, M. In ’t Zandt, H. van den Boomen,  7 
D. Janssen, O. Nelissen 8 

  Leden: A. van der Velden, V. van de Pol, M. Peters, T. Boeijen,  9 
I. Gosselink, N. Slegers, A. Reuterink, M. Meijer, E. Hogewerf,  10 
E. Oplaat, L. Draaijer, S. Westerweel, L. Lankheet, S. Kragt,  11 
B. van Enckevort, E. Loonen, S. van Kruijsbergen, I. van Mil,  12 
M. Maas, M. Habraken, B. Timmers, E. de Brouwer, A. Wopenreis,  13 
G. van Oorschot, M. Kunst, L. Peeters, J. de Regt 14 

 15 
  Totaal: 49 16 
 17 
Afwezig bij  18 
kennis 19 
geving:  T. van de Mortel (machtigt T. van Egmond), R. Rietman (machtigt  20 

O. Nelissen) 21 
 22 
1. Opening 23 
Lieke opent om 18.43 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  24 
 25 
2. Vaststellen agenda  26 
De agenda is vastgesteld.  27 
 28 
3. Goedkeuren notulen 29 
Lieke zegt dat stijl- en spellingfouten tot een week na de alv per e-mail gestuurd  30 
kunnen worden. 31 
 32 
Pagina 15 33 
Regel 35-38: A. van der Velden zegt dat het in de notulen staat dat de inschrijving 34 
voor reizen via Blackboard ging en dat daarna staat dat dit bij iedere activiteit zo 35 
wordt gedaan. Dit is verkeerd geformuleerd, want ze bedoelde dat bij een vaste tijd 36 
voor inschrijving de leden klaar gaan zitten, maar dit ging niet om het inschrijven via 37 
Brightspace, maar in het algemeen.  38 

- Lieke zegt dat dit zal worden aangepast.  39 
 40 
Pagina 23 41 
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Regel 2: M. Peters zegt dat de samenvattingen nu volgens Linda € 2,00 kosten en 1 
dadelijk tussen de € 6,95 en € 9,95. Ze zegt dat de samenvattingen nu niet allemaal 2 
€ 2,00 kosten, maar variëren tussen de € 1,00 en € 2,50. 3 

- Lieke zegt dat dit klopt en dat dit aangepast zal worden.  4 
 5 
Pagina 24 6 
Regel 41: T. van Egmond zegt dat in de notulen staat dat de camera naar 7 
omstandigheden niet goed wordt gebruikt, maar hij vindt dat deze wel goed wordt 8 
gebruikt, alleen niet in de optimale omstandigheden. 9 

- Lieke zegt dat dit klopt en dat dit aangepast zal worden.  10 
 11 
Pagina 25 12 
Regel 24: R. Eikholt zegt dat hij van meerderen uit zijn complimenten geeft dat voor 13 
de alv geen Japanse mix meer gehaald is. 14 
 15 
V. van de Pol zegt dat op tussenvoegsels gelet moet worden. Het is A. van der 16 
Velden en V. van de Pol. 17 
 18 
E. Gutteling zegt dat ze iets te laat was bij het puntje ‘vaststellen van de agenda’ en 19 
ze vraagt of er geen nieuwe updates over Kompanio waren. 20 

- Lieke zegt dat dit in de vorige alv is besproken en dat voor deze alv geen 21 
nieuwe punten waren. 22 

 23 
De notulen van 10 september 2018 zijn goedgekeurd met inachtneming van de 24 
wijzigingen van de stijl- en spelfouten en bovenstaande inhoudelijke wijzingen.  25 
 26 
4. Mededelingen bestuur 27 
a. Secretaris 28 

- Geen mededelingen 29 
 30 
b. Penningmeester 31 

- Op 25 september heeft een gesprek met StudyStore plaatsgevonden. Hierbij 32 
waren Willemijn, Mei Ying en Hugo aanwezig. Tijdens dit gesprek is kennis 33 
gemaakt met de nieuwe contactpersoon van StudyStore. Daarna is het 34 
afgelopen jaar geëvalueerd, met name de problemen in periode 1. StudyStore 35 
kon hier zelf geen sluitend antwoord op geven waar de problemen door zijn 36 
ontstaan. Enkele opties die ze aandroegen, zijn de verdwenen pakketjes bij de 37 
post (dit was een landelijk probleem), de minder goede levering vanuit de 38 
uitgeverijen (uitgeverijen beloofden een nieuwe druk, maar konden dit niet 39 
waarmaken) en de lage voorraad in het magazijn van StudyStore zelf. Tot slot 40 
zijn de verwachtingen voor volgend jaar uitgesproken. Dit kwam er kort op 41 
neer dat meer communicatie zal plaatsvinden tussen beide partijen, door meer 42 
tussenevaluaties te plannen om problemen sneller op te lossen. 43 

o T. van Egmond zegt dat dit vooral verklaringen zijn. Hij vraagt of uit het 44 
gesprek ook concrete actiepunten zijn gekomen. 45 

o Willemijn zegt dat volgens StudyStore het allemaal wat langer duurde, 46 
doordat de afgelopen tijd veel nieuwe personen zijn aangesteld. 47 
Volgens hen lopen ze nu weer bijna bij en is dit voortaan niet meer het 48 
probleem. Verder werd gezegd dat StudyStore aan de post en 49 
uitgeverij weinig kunnen doen. Afgesproken is dat StudyStore zo snel 50 
mogelijk communiceert als de uitgeverij aangeeft geen boeken meer te 51 
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hebben. Dit kan StudyStore namelijk zelf zien, maar dit werd even mis 1 
gecommuniceerd door de nieuwe personen die deze functie hebben 2 
overgenomen. 3 

o T. van Egmond hoopt dat StudyStore zich hier aan houdt. Hij zegt dat 4 
het nieuwe bestuur goed contact met ze moet houden, omdat het een 5 
belangrijke samenwerking is. 6 

o Willemijn zegt dat de nieuwe contactpersoon uit Lent komt en van plan 7 
is om af en toe een keer binnen te lopen op de Posteleinkamer.  8 

 9 
c. Commissaris PR 10 

- In week 38 is een samenwerkingscontract voor de PosteleinPas ondertekend 11 
met de Wunderkammer. Dit betekent dat Posteleinleden op vertoon van de 12 
Posteleinpas voortaan bij twee drankjes bier/fris/wijn een portie nachos 13 
ontvangen. In ruil hiervoor zal Postelein de actie promoten.  14 

- In week 39 is een samenwerkingscontract voor de PosteleinPas ondertekent 15 
met BikeWerk. Dit betekent dat Posteleinleden op vertoon van de 16 
PosteleinPas voortaan 10% korting op reparaties krijgen. In ruil hiervoor zal 17 
Postelein de actie promoten.  18 

- In week 39 werd de allerlaatste versie van de PosteleinPost uitgedeeld met 19 
als thema ‘terugblik’, omdat het de afscheidseditie was.  20 

 21 
d. Commissaris Onderwijs 22 

- Dinsdag 11 september is het samenwerkingscontract ondertekend met 23 
Boekhandel Dekker van de Vegt. Dit betekent dat wij voortaan een beroep 24 
kunnen doen op Dekker van de Vegt als locatie voor lezingen of workshops en 25 
dat leden 10% korting kunnen krijgen op tweedehands artikelen, buitenlandse 26 
boeken, agenda’s en kalenders op vertoon van de PosteleinPas of 27 
studentenkaart met sticker van Postelein. Het contract is in gegaan per 17 28 
september 2018 en loopt tot 01 oktober 2019. In ruil hiervoor zal Postelein drie 29 
keer per jaar een Facebookpost in de Facebookgroep van Postelein plaatsen 30 
ter kennisgeving van de korting. Hiernaast zal één keer per jaar een 31 
herinnering aan deze korting geplaatst worden in het jaarboek van Postelein 32 
en zal vier keer per jaar een herinnering aan deze korting geplaatst worden in 33 
de nieuwsbrief van Postelein. 34 

- Op woensdag 19 september heeft een lezing plaatsgevonden in 35 
samenwerking met Entrea over pleegzorg. Een medewerkster van Entrea en 36 
een pleegouder hebben zich voorgesteld en meer verteld over wat Entrea 37 
doet. Vervolgens is meer ingegaan op de pleegzorg en is een filmpje laten 38 
zien. Helaas waren de sprekers de tijd uit het oog verloren, waardoor de 39 
pleegouder geen tijd meer had om haar verhaal te doen. Wel konden de 40 
studenten op het einde nog wat vragen stellen aan haar. De reacties waren 41 
positief, al was het natuurlijk jammer van het timemanagement. De lezing was 42 
gratis voor leden en € 1,00 voor niet-leden. Bij de lezing waren 46 leden 43 
aanwezig en drie niet-leden, inclusief commissie- en bestuursleden. 44 

- Op woensdag 26 september heeft een excursie plaatsgevonden bij Kentalis 45 
de Open Cirkel. Allereerst hebben de medewerkers zich voorgesteld en 46 
gevraagd wat de verwachtingen waren. Vervolgens werd meer uitleg gegeven 47 
over taalontwikkelingstoornissen en over het zorgprogramma Klinische 48 
Behandeling. Daarna mochten de studenten actief aan de slag met een 49 
workshop Nederlands met Gebarentaal (NmG). Hierna werd meer uitleg 50 
gegeven over het uitwerken van een taakanalyse en over de Com-Pas. Tot 51 
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slot werd een rondleiding gegeven door het gebouw en de groep. De 1 
studenten waren erg enthousiast tijdens de excursie en gaven aan dat ze het 2 
fijn vonden dat het programma zo divers was. De excursie was gratis voor 3 
leden en € 1,00 voor niet-leden. Bij de excursie waren 33 leden aanwezig, 4 
inclusief commissie- en bestuursleden. 5 

 6 
e. Commissaris Activiteiten 7 

- Donderdag 20 september heeft de eerstejaars barbecue plaatsgevonden. 8 
Hierbij waren 135 leden, inclusief commissie- en bestuursleden aanwezig. 9 
Leden betaalden € 6,75 voor deelname. Na afloop van de barbecue werd een 10 
pubquiz gespeeld en de winnaars werden beloond met een shotje. De avond 11 
is afgesloten met karaoke. De reacties op de activiteit waren positief, er hing 12 
een gezellige sfeer en deelnemers bleven na de barbecue nog lang hangen.  13 

- Donderdag 27 september heeft de Postelein Mantus plaatsgevonden in Villa 14 
van Schaeck. Bij deze cantus voor mannen waren 14 leden, inclusief 15 
commissieleden en 3 niet-leden aanwezig. Voor deelname betaalden leden  16 
€ 10,00 en niet-leden € 15,00. Het presidium bestond dit maal uit leden van 17 
studievereniging Mycelium. Zowel de activiteit als het presidium hebben 18 
enthousiaste reacties opgeleverd. 19 

 20 
f. Voorzitter 21 

- Op woensdag 19 september heeft het actieve ledenbedankje plaatsgevonden. 22 
Hiervoor is naar Jumpsquare gegaan waarbij 50 actieve leden aanwezig 23 
waren exclusief bestuur. Leden konden zich hier een uurtje uitleven, wat een 24 
groot succes was. Daarna is het bedankje afgesloten in Bascafé waar de 25 
winnaar van de commissiebattle bekend is gemaakt, de workshop- en 26 
excursiecommissie. De winnaar van de commissiebattle kreeg een verzorgd 27 
commissie-uitje t.w.v. € 50,00. Alle andere actieve leden kregen nog twee 28 
gratis consumpties van Postelein.  29 

 30 
5. Update nieuwe privacywetgeving 31 
Lieke zegt dat zoals iedereen wellicht heeft gezien, op 25 september een mail uit is 32 
gegaan omtrent de nieuwe privacywetgeving. Hierin staat vermeld dat het invullen 33 
van het nieuwe lidmaatschapsformulier geen voorwaarde is voor het akkoord gaan 34 
met de privacyverklaring. Het ter kennis geven is voldoende en enkel als iemand 35 
bezwaar maakt gaat iemand niet akkoord met de privacyverklaring. Voor de 36 
afbeeldingsvoorwaarden geldt ook dat automatisch akkoord wordt gegaan en enkel 37 
bij bezwaar niet. Leden die nog geen akkoord hebben gegeven op het nieuwe 38 
formulier wat betreft de afbeeldingsvoorwaarden zullen hier nog een mail over 39 
ontvangen met wat uitleg over de voorwaarden en de vraag om alsnog akkoord te 40 
gaan. 41 

- L. Peeters vraagt zich af waarom het nu ineens niet meer hoeft, terwijl het wel 42 
veel werk heeft gekost.  43 

- Lieke zegt dat we hier veel, in samenwerking met het SOFv, mee bezig zijn 44 
geweest en dat lange tijd ook veel onduidelijkheid heerste. Aangezien we 45 
geen boete wilden, hebben we destijds besloten het zekere voor het onzekere 46 
te nemen, ondanks dat nog niet alles helemaal duidelijk was. 47 

- L. Peeters vraagt of alle nieuwe leden nu wel zo’n formulier ondertekenen. 48 
- Lieke zegt dat vanaf nu de nieuwe formulieren gebruikt worden, aangezien het 49 

wel gewoon makkelijker is voor de administratie.  50 
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 1 
Lieke zegt dat het 24e bestuur bezig is met het kijken naar een alternatief voor 2 
Google Forms. Hier is een alternatief gevonden, maar of dit 100% een goede 3 
vervanger is, zijn ze nog aan het uitzoeken. Later zal hierover dus een update volgen 4 
vanuit hen. 5 
 6 
6. Presenteren Jaarverslag 2017-2018 7 
Lieke zegt dat spel- en stijlfouten tot een week na de alv gemaild kunnen worden. Ze 8 
zegt dat de publicatiedatum van het jaarverslag 17 september is en ons bestuursjaar 9 
loopt tot 1 oktober. Dit betekent dat er nog activiteiten missen en niet alle cijfertjes 10 
kloppen. Dit zal bij de eindversie die na deze alv wordt gemaakt nog worden 11 
aangepast.  12 
 13 
Pagina 5/6 14 
A. van der Velden zegt dat de inhoudsopgave even in orde moet worden gemaakt. 15 

- Lieke zegt dat deze aangepast wordt.  16 
 17 
Pagina 7 18 
Regel 37-42: T. van Egmond vraagt wat precies wordt gedaan met Sponsit en dan 19 
met name of het een toegevoegde waarde is voor Postelein of niet.  20 

- Ivet zegt dat voor het moorddiner het plan was om een moorddiner te doen. In 21 
Sponsit konden ze zien welke restaurants sowieso al af vielen, naar 22 
aanleiding van de ervaringen van T. van de Mortel vorig jaar. Hiermee heeft 23 
de commissie veel werk kunnen besparen. Verder geeft Ivet aan het prettig te 24 
vinden om commissieleden hiernaar te verwijzen, aangezien hier vaak directe 25 
gegevens op staan die je niet op de algemene website vindt. Ze vindt het dus 26 
een toegevoegde waarde, vooral naarmate het bestand steeds uitgebreider 27 
wordt waardoor een completer beeld ontstaat. 28 

- Lieke vult aan dat het ook fijn is voor de facturen die vanuit de 29 
penningmeester worden gestuurd naar de sponsoren. 30 

- Veerle zegt dat het voor haar fijn is om alle sponsoren op een rijtje te hebben 31 
en ze zo goed kan zien hoe ver ze is met haar targets. Ze kan zien of facturen 32 
zijn verstuurd of ontvangen en dat is fijn om te kunnen controleren. 33 

- M. In ’t Zandt zegt dat ze met de acquisitiecommissie in Sponsit kon zetten 34 
welke bedrijven geen actie wilden aangaan. Op deze manier hoeven niet alle 35 
bedrijven opnieuw benaderd te worden.  36 

o L. Peeters is het hier niet helemaal mee eens. Stel ze wilde als café 37 
niet meedoen dit jaar met het diner rouler, maar volgend jaar wel. Dan 38 
zou ze dus niet meer daarvoor benaderd worden. Ze vraagt zich af hoe 39 
lang de afwijzingen erin staan, aangezien op deze manier over vijf jaar 40 
misschien wel alleen maar afwijzingen in Sponsit staan, omdat deze 41 
niet zijn ververst. 42 

o Veerle zegt dat het handig is om het jaartal toe te voegen in welk 43 
bestuursjaar welke ervaringen waren. Zo kan een commissie na 44 
bijvoorbeeld twee jaar het alsnog een keer proberen. 45 

o M. In ’t Zandt zegt dat bij bepaalde bedrijven aangegeven stond dat de 46 
samenwerking prettig was, maar dat ze dat dit jaar niet zo ervaarden. 47 
Dit hebben ze dan ook onder elkaar gezet. 48 

o Ivet zegt dat de samenwerking met andere verengingen ook erg nauw 49 
is en dat besturen via elkaar vaak ook op de hoogte blijven. 50 



 
 

6 
 

- T. van Egmond wil nog even terugkomen op zijn vraag en geeft aan dat het 1 
fijn is om te horen dat Sponsit meer waarde heeft dan alleen de PUB 2 
commissie.  3 

 4 
Pagina 8 5 
Regel 26: B. van Enckevort geeft aan dat het ledenaantal dat hier vermeldt staat op 6 
17 september 2018 verschilt met het ledenaantal uit het beleidsplan. 7 

- Linda zegt dat de uitgave van het beleidsplan eerder was en dat daarna pas 8 
bekend was hoeveel nieuwe eerstejaars er waren en hoeveel uitschrijvingen 9 
er ongeveer zouden zijn. 10 

- Demi zegt dat het aantal in het jaarverslag juist is en dat het aantal in het 11 
beleidsplan moet worden aangepast. 12 

 13 
Regel 27: E. Gutteling zegt dat eerst staat hoeveel leden op 1 oktober worden 14 
uitgeschreven en vervolgens hoeveel leden Postelein op 1 oktober had. Ze zegt dat 15 
hier misschien het jaartal 2017 kan worden toegevoegd. 16 

- Lieke zegt dat dit inderdaad verwarrend is en dat een jaartal zal worden 17 
toegevoegd. 18 

 19 
T. van Egmond zegt dat het 23e bestuur het eerste bestuur is dat gewerkt heeft met 20 
het Kernwaardenbestand en hij vraagt zich af hoe zij dit hebben ervaren. 21 

- Lieke zegt dit als prettig te hebben ervaren, aangezien het continuïteit biedt. 22 
Ze zegt dat met een terugkoppeling fijn is om de punten erbij te pakken en te 23 
zien hoe het bestuur deze heeft toegepast. Het nieuwe bestuur gaat hier nu 24 
ook mee aan de slag en is hier nog concreter mee bezig om het gebruik van 25 
het bestand nog beter te maken. 26 

- T. van Egmond vraagt of alles wat in het bestand staat voldoende is. 27 
- Lieke zegt dat het bestand alles bevat waar Postelein voor staat.  28 

 29 
Pagina 10 30 
Regel 35-37: T. van Egmond zegt dat bij de (pre)master activiteit staat dat geen 31 
rekening gehouden kon worden met de dag, maar hij vraagt zich af waarom geen 32 
rekening gehouden kon worden met de jaarplanning/ 33 

- Lieke zegt dat het alleen gepland kon worden in die week, maar helaas niet op 34 
een gunstige dag omdat de commissie die dag niet kon.  35 

- T. van Egmond zegt dat hier komend jaar rekening mee moet worden 36 
gehouden.  37 

 38 
Pagina 11 39 
L. Peeters zegt dat ze het leuk vindt om te lezen dat de collegepraatjes nu wel 40 
hebben gewerkt.  41 
 42 
Regel 22-27:  T. van Egmond vraagt hoe de extra middagen met gratis soep en 43 
spelletjes zijn bevallen. 44 

- Lieke zegt dat de gratis soepen niet een super groot succes was, maar dat de 45 
spelletjes dat wel zijn. Ze zegt dat veel leden langskomen om een spelletje te 46 
spelen op de Posteleinkamer.  47 

 48 
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A. de Ronde zegt dat ze een jaar moest wachten, maar dat ze heel blij is met de 1 
verjaardagskaart.  2 
 3 
Pagina 12 4 
Regel 1/2: T. van Egmond vraagt wat het standpunt is om bestuursshirts op 5 
activiteiten af te schaffen. 6 

- Lieke zegt dat het bestuur uiteindelijk ervoor heeft gekozen de shirts niet af te 7 
schaffen. Het puntje is geëvalueerd naar aanleiding van een opmerking van I. 8 
Pieneman uit de Raad van Advies. Zij gaf aan dat het bij studievereniging 9 
BOW niet gebruikelijk was en vrijwel alleen op feesten werd gebruikt. 10 
Vervolgens heeft het bestuur hier over nagedacht en hieruit kwam dat het bij 11 
Postelein wel als prettig wordt ervaren en dat de nadelen niet opwegen tegen 12 
de voordelen. 13 

- T. van Egmond zegt dat in het verslag gezet kan worden dat deze keuze is 14 
gemaakt, aangezien het nu verwarrend is. 15 

- Ivet zegt dat de keuze pas is gemaakt tijdens een bestuursvergadering na 16 
publicatie van het verslag. Het zal worden toegevoegd. 17 

 18 
Regel 33/34: T. van Egmond zegt dat het onderwijsinstituut (OWI) ook een alumni 19 
netwerk heeft die Postelein kan gebruiken. 20 

- Lieke zegt dat we daar ook gebruik van hebben gemaakt. Ze zegt dat het 21 
nadeel is dat we het niet zomaar erbij kunnen pakken en mensen kunnen 22 
benaderen. Het OWI wil hier niet altijd aan meewerken. 23 

o T. van Egmond vraagt waarom het OWI hier niet aan mee wil werken. 24 
o Demi zegt dat het erg lang duurde bij het OWI voordat we een 25 

antwoord kregen dat we gebruik mochten maken van het bestand. 26 
Verder werd ons bericht doorgestuurd door het OWI en konden we zelf 27 
niet in het bestand.  28 

- T. van Egmond zegt dat het nieuwe bestuur opnieuw in overleg moet gaan 29 
met het OWI omtrent alumni netwerken, om gezamenlijk één netwerk te 30 
hebben. Hij snapt dat Postelein een eigen wil, maar zegt dat het efficiënter is 31 
om samen iets te regelen. 32 

- V. van de Pol is het eens met T. van Egmond en zegt dat het bestuur langs 33 
kan gaan bij A. Bosman. Ze zegt dat het niet wil zeggen wanneer iemand die 34 
niet geïnteresseerd is in activiteiten van Postelein automatisch niet 35 
enthousiast is voor het geven van een lezing.  36 

- Lieke zegt dat het goed is om een keer om tafel te zitten met het OWI. 37 
 38 
Pagina 14 39 
Regel 23: E. Gutteling vraagt hoe de overdrachts POWI was. 40 

- Lieke zegt dat deze erg prettig was. Allereerst is het nieuwe bestuur 41 
voorgesteld en is het afgelopen jaar geëvalueerd. Afgelopen jaar zijn minder 42 
POWI’s geweest, maar het contact was erg prettig. B. Radstaak gaf aan de 43 
extra werkacties vanuit het bestuur rondom de voorlichtingsdagen fijn te 44 
vinden. Verder is hij welwillend om te helpen met een samenwerking met de 45 
HAN. De HAN wil namelijk een samenwerking met Postelein en gaat hier ook 46 
vrij makkelijk vanuit, maar B. Radstaak is hier erg in aan het meedenken. 47 

 48 
Pagina 15 49 
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L. Peeters vraagt waar het FOSS voor staat. 1 
- Lieke zegt dat dit staat voor Facultair Overleg Sociale Studieverenigingen. 2 

Deze moet in regel 43 uitgewerkt worden. 3 
- L. Peeters zegt dat dit ook geldt voor het LOOP en het SOFv. 4 
- Lieke zegt dat hier naar gekeken zal worden en indien nodig aangepast.  5 

 6 
Pagina 16 7 
E. Gutteling vraagt of bij het S-feest ook de eigen promotie van Postelein is 8 
geëvalueerd.  9 

- Lieke zegt dat dit niet in het verslag is benoemd, maar dat hier zeker naar 10 
gekeken is. Het bestuur vond dat ze naar hun weten het maximale hebben 11 
gedaan qua promotie, door zowel te promoten via Facebook, posters en 12 
mondeling. Ook is het hier op ene alv over gehad en dat kwam toen ook eruit.  13 

- A. van der Velden zegt dat op de alv toen ook het idee is geopperd om een 14 
nieuw logo te maken voor het S-feest, aangezien leden toen aangaven dat het 15 
oude logo niet goed opviel en het geen nieuw feest leek. Eventueel zou het 16 
logo hetzelfde kunnen, maar de vormgeving anders.  17 

- Lieke zegt dat dit is meegegeven aan Kompanio. Het nieuwe bestuur heeft 18 
gezegd hier kritisch naar te kijken bij de promotie van het S-feest.  19 

 20 
Pagina 21 21 
Regel 6-10: T. van Egmond vraagt waarom commissieleden zijn gestopt en of dat zij 22 
verkeerde verwachtingen hadden van het commissiewerk. 23 

- Lieke zegt dat één iemand is gestopt wegens persoonlijke omstandigheden en 24 
de ander omdat ze gestopt was met haar studie en ze een baan kreeg. Beiden 25 
vonden het commissiewerk juist heel leuk.  26 

 27 
Pagina 22 28 
Regel 2-4: T. van Egmond zegt dat de (pre)master activiteit tijdens de introductie niet 29 
per se optioneel gemaakt hoeft te worden, maar eventueel ook later kan beginnen. 30 
De activiteit zou bijvoorbeeld gestart kunnen worden om 16.30 uur en qua locatie 31 
dichtbij de openingsmarkt, zoals het Sportcafé. Hij geeft ook aan dat het goed is om 32 
masterstudenten ook te betrekken bij de activiteit, aangezien zij toekomstige 33 
alumnileden kunnen worden.  34 

- Lieke zegt dat dit meegenomen kan worden naar volgend jaar. 35 
- L. Peeters geeft aan dat 16.30 uur te lang is na de openingsmarkt. Ze zegt dat 36 

in haar groepje afgelopen jaar al weinig mensen waren die naar de 37 
openingsmarkt wilden.  38 

- T. van Egmond zegt dat je bij 16.30 uur een uur minder hoeft te overbruggen 39 
tussen de openingsmarkt en het bowlen. Hij zegt dat hun groepje nu geen tijd 40 
had om over de openingsmarkt te lopen. 41 

- L. Peeters zegt dat veel studenten daar vorig jaar juist niet heen wilden. 42 
- Veerle zegt dat het een afweging is en dat sommigen wel de behoefte hebben 43 

om naar de openingsmarkt te gaan en sommigen niet. Volgend jaar zal 44 
gekeken moeten worden welke activiteit ze willen organiseren en daarop de 45 
tijd en locatie aanpassen. 46 

- T. van Egmond zegt dat hij eerder een locatie als Sportcafé zou kiezen, daar 47 
spelletjes zou doen en dat personen erheen kunnen als ze dat willen. 48 

 49 
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Pagina 23 1 
Regel 27-29: T. van Egmond zegt dat het druk is voor de commissieleden die 2 
filmpjes maakten. Hij vraagt zich af of het een idee is om een extra commissielid in 3 
de mediacommissie te hebben. 4 

- Demi zegt dat afgelopen jaar gekozen is om vier commissieleden posters te 5 
laten maken, twee commissieleden filmpjes en het commissiehoofd te laten 6 
fungeren als vliegende keep. Aangeraden wordt om een duidelijk verdeling te 7 
maken met vier leden op de posters en drie op de filmpjes. Dan moet de 8 
werkdruk prima zijn. 9 

- E. Hogewerf zegt dat het jaar ervoor twee commissieleden de filmpjes hebben 10 
gemaakt en dat je vooral niet met teveel aan één filmpje moet zitten, want dan 11 
werk je elkaar juist tegen.  12 

- A. van der Velden zegt dat bij de filmpjes niet zozeer met meerderen aan één 13 
filmpje gewerkt moet worden, maar dat een aantal filmpjes tegelijk af moesten 14 
zijn waardoor deze commissieleden flinke pieken hadden. Ze zegt dat je wel 15 
met meerdere leden beelden kunt uitzoeken en dat het fijner was om daar 16 
iemand extra bij te hebben bij de pieken. Ze zegt dat ze met de posters het 17 
gered hadden met één minder.  18 

- T. van Egmond vraagt waarom de commissie geen extra lid kan hebben, dus 19 
vier op posters, drie op filmpjes en één iemand die beide kan. 20 

- A. de Ronde zegt dat in haar jaar de verdeling drie om drie was en dat het 21 
voor de secretaris makkelijker is om foto’s bij te werken dan video’s.  22 

 23 
V. van de Pol zegt dat de bestanden van de mediacommissie niet allemaal op de 24 
Drive passen. Ze zegt dat het bestuur kan nadenken om te investeren in 25 
opslagruimte door extra te kopen.  26 
 27 
Pagina 26 28 
T. van Egmond zegt dat afgelopen jaar geen enkele samenvatting is aangeleverd bij 29 
de samenvattingencommissie. Hij vraagt wat de verklaring is hiervoor. 30 

- Willemijn zegt dat bij de vakken niet super veel nieuwe boeken waren. Als dit 31 
wel zo was, dan waren het vaak dikke, grote, Engelse boeken die moeilijk 32 
waren om samen te vatten. Verder hebben veel vakken überhaupt geen 33 
boeken meer en zijn ze overgestapt op artikelen.  34 

 35 
Pagina 30 36 
Regel 40-41: T. van Egmond zegt dat de premasters met de introductiedag nu in drie 37 
groepen werden verdeeld en werden begeleid door mentoren. Hij geeft als tip om de 38 
premastergroepen in te delen op de verschillende richtingen van de premasters. 39 

- Lieke zegt dat het een goede tip is.  40 
 41 
Pagina 34 42 
Regel 31/32: T. van Egmond vraagt waarom het contract met Riley’s Pub niet is 43 
verlengd en of dit vanuit hen of vanuit Postelein kwam. 44 

- Veerle zegt dat het een wisselwerking was en dat Riley’s Pub niet tevreden 45 
was met het contract dat er lag, maar dat deze nog wel tot en met mei liep. 46 
Riley’s Pub wilde namelijk dat we veel activiteiten daar zouden vastleggen, 47 
maar dat was niet gewenst voor Postelein.  48 
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- Willemijn vult aan dat uit de samenwerking niks meer gehaald kon worden, 1 
omdat het sponsorgeld van het contract in het jaar ervoor al was ontvangen.  2 

- T. van Egmond zegt dat in het jaarverslag staat dat het om de doelgroep gaat 3 
waardoor het contract niet is verlengd. 4 

o Veerle zegt dat Riley’s Pub het idee had dat Postelein niet de 5 
doelgroep voor hen was en zij meer op zoek waren naar sportmensen.  6 

o T. van Egmond zegt dat de reden die hiervoor werd genoemd, 7 
toegevoegd mag worden in het verslag.  8 

o Ivet zegt dat het puntje met de doelgroep wel werd aangegeven door 9 
Riley’s Pub. Volgens hen kwamen andere verenigingen ook uit eigen 10 
initiatief naar Riley’s Pub voor bijvoorbeeld een avondje voetbal en dat 11 
dit bij Postelein niet gebeurde.  12 

 13 
Pagina 35 14 
Regel 6-14: L. Peeters vraagt of het aanbieden van oppasadressen en bijlessen de 15 
moeite waard is geweest, omdat slechts vijf aanvragen zijn binnengekomen, maar 16 
het wel best wat moeite kost voor de commissie. 17 

- Veerle zegt dat dit nog moet blijken, omdat de posters vooral vlak voor de 18 
vakantie zijn opgehangen. 19 

o L. Peeters vraagt of de scholen in de vakantie niet alle posters 20 
weggooien. 21 

o Veerle zegt dat ze hoopt van niet. 22 
- A. de Ronde zegt dat het voor de commissie niet veel werk was. 23 
- B. van Enckevort vraagt of het bij alle vijf de oproepen iets heeft opgeleverd. 24 

o Veerle zegt dat dit zo is. 25 
o B. van Enckevort zegt dat dit erbij kan worden gezet en dat het dan niet 26 

voor niks is geweest. 27 
 28 
2 leden verlaten de ALV. 29 
 30 
Regel 39: E. Gutteling zegt dat hier staat dat het contract met Riley’s Pub is 31 
verlengd. 32 

- Veerle zegt dat dit niet klopt en aangepast zal worden.  33 
 34 
Pagina 42 35 
Regel 18: T. van Egmond zegt dat in de commissie enkel derdejaars en (pre)masters 36 
zaten. Hij vraagt of dit ook wenselijk is de komende jaren voor een uitgebreid 37 
netwerk. 38 

- Mei Ying zegt dat het wel aan te raden is, maar dat tweedejaars ook al een 39 
heel netwerk kunnen hebben. Ze zegt dat eerstejaars dit minder hebben en de 40 
samenstelling afgelopen jaar wel is bevallen. 41 

- V. van de Pol zegt dat een breed netwerk niet zozeer belangrijk is, maar dat 42 
een commissielid moet weten wie ze kunnen benaderen. Als een enthousiaste 43 
eerstejaars bijvoorbeeld een oud-bestuurslid benaderd moet dat geen 44 
probleem zijn. Ze zegt dat het belangrijker is dat het commissielid niet bang is 45 
om mensen te benaderen dan dat diegene een breed netwerk heeft.  46 

 47 
Pagina 48 48 
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T. van Egmond vraagt waarom de commissieleden zijn gestopt en of de 1 
verwachtingen die ze vooraf hadden wel klopten. 2 

- Ivet zegt dat twee leden zijn gestopt met de opleiding en in Groningen 3 
woonden. Ze vonden de commissie erg leuk, maar het was te ver weg. 4 

- T. van Egmond zegt dit te kunnen begrijpen. 5 
 6 
Pagina 50 7 
Regel 35/36: T. van Egmond vraagt hoe werd gemerkt dat de Pitcherparty minder 8 
leefde en hoe dit voor volgend jaar kan worden meegegeven. 9 

- Lieke zegt dat dit sowieso werd gemerkt door de hoeveelheid leden die 10 
aanwezig waren en die enthousiast werden van het feest. Ze zegt dat leden 11 
achteraf ook leden niet wisten dat de Pitcherparty er was. Verder viel het qua 12 
planning tegelijk met de Radboud Campusnight en had Postelein toen een 13 
drukke periode. Ze zou het aanraden om nog eens mee te doen met een 14 
Pitcherparty, maar alleen onder de voorwaarde dat de datum beter valt.  15 

- T. van Egmond vraagt of de promotie dan niet beter kan als studenten hier 16 
niet vanaf wisten. 17 

- Ivet zegt dat het fenomeen Pitcherparty niet echt bekend is bij de leden en dat 18 
BaMyPo’s en Inglorious feesten dat meer zijn. Voor een volgende keer zou de 19 
bekendheid beter gemaakt moeten worden en kunnen de voordelen met gratis 20 
bier meer gepromoot worden. 21 

- T. van Egmond zegt dat het voor het volgende bestuur goed is om te kijken 22 
hoe ze dat kunnen aanpakken. 23 

- B. van Enckevort zegt dat in haar jaar de Pitcherparty ook is opgezegd. Ze 24 
zegt dat het een terugkerend probleem is met dezelfde verenigingen. 25 

- Lieke zegt dat deze punten goed zijn om mee te nemen. 26 
 27 
Pagina 51 28 
T. van Egmond zegt dat naast dat het galadiner voldoende eten bevatte, de kwaliteit 29 
ervan ook goed was. Hij zegt dat dit kan worden toegevoegd. 30 
 31 
Pagina 53 32 
Ivet zegt dat bij de paintballactiviteit nog toegevoegd kan worden dat contact is 33 
geweest met de eerste locatie voor een compromis. Hiervoor is afgesproken om op 9 34 
oktober voorafgaand aan de borrel te gaan paintballen. De commissie wilde zoveel 35 
mogelijk leden hiervan laten profiteren en niet alleen oude deelnemers. Via 36 
Facebook is een evenement aangemaakt en worden zoveel mogelijk mensen op de 37 
hoogte gesteld. Ivet zegt dat je bij haar of bij R. Eikholt kan aangeven als je mee wil. 38 
 39 
Regel 45: M. Peters zegt dat een naam staat uitgeschreven. 40 

- Lieke zegt dat dit moet worden aangepast.  41 
 42 
7. Stemmen Jaarverslag 2018-2019 43 
Lieke zegt dat gestemd zal worden over het Jaarverslag 2018-2019. Wanneer voor 44 
wordt gestemd, is dit voor het Jaarverslag 2018-2019. Wanneer tegen wordt 45 
gestemd, is dit tegen het Jaarverslag 2018-2019. Wanneer blanco wordt gestemd, 46 
telt de stem alleen mee voor het quorum.  47 
 48 
Het quorum is vastgesteld op 42. 49 
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 1 
Het jaarverslag 2018-2019 is aangenomen met: 2 
 3 
42 stemmen voor 4 
0 stemmen blanco  5 
0 stemmen tegen  6 
 7 
De ALV klapt.  8 
 9 
8. Bestuurswissel 10 
Lieke zegt dat voordat overgegaan kan worden naar het officiële gedeelte van de 11 
wissel nog een aantal dingen moeten gebeuren. Ze begint met een speech die zij 12 
heeft geschreven voor het 23e bestuur.  13 
 14 
Speech Lieke 15 
Normaal gesproken is het gebruikelijk dat ik jullie eerst laat, maar vandaag ben ik 16 
even egoïstisch en wil ik graag het spits afbijten. Mijn creativiteit laat vaak te wensen 17 
over en een voorzitter moet genoeg praatjes doen, dus vandaar dat ik ook lekker 18 
cliché kies voor een afscheidspraatje. Zoals jullie gemerkt hebben bij m'n 19 
sinterklaasgedicht is roasten, ook al doe ik heel hard m'n best, niet m'n grootste 20 
talent, dus het zal een lekker sentimenteel dankwoord worden #beprepared 21 
Ohja sorry als jullie het te lang vinden duren, ik heb echt geprobeerd het kort te 22 
houden.  23 
 24 
Allereerst wil ik alle leden bedanken voor het prachtige jaar. Zoals ik al vaker heb 25 
benoemd is Postelein niks zonder haar leden en zonder jullie was ons bestuursjaar 26 
niet zoals het was, waarvoor ik jullie heel erg wil bedanken!  27 
Alleen waarvoor we hier toch iets meer zitten zijn jullie, het 23e bestuur, waarvan ik 28 
met trots mag zeggen dat ik jullie voorzitter mocht zijn en nog heeel even ben 29 
Nu hebben jullie alle 5 een cadeautje voor jullie liggen, wat jullie even uit mogen 30 
pakken. Nu zullen jullie ongetwijfeld denken, what the fuck is dit nou? Een leeg 31 
fotolijstje. Hiervoor was ook mijn excuses alvast eerder deze week, want dit is dus 32 
niet helemaal gegaan zoals ik het in gedachten had. Hier zou namelijk aan de ene 33 
kant een leuke bestuursfoto in moeten zitten en aan de andere kant een foto van ons 34 
samen met daar omheen omschrijvingen en quotes over zowel jou persoonlijk als wij 35 
als bestuur. Hier heb ik verschillende mensen voor gevraagd, namelijk Babylon, 36 
Mycelium, SPiN, BOW, onze opvolgers, de Raad van Advies en Bram van de Fuik. 37 
Het is een draaibaar, dubbelzijdig fotolijstje en dat is met een reden gekozen, omdat 38 
je in je bestuursjaar ook heel wendbaar moet zijn en er altijd twee kanten zijn. Twee 39 
kanten van een verhaal, van een persoon, maar het staat ook voor twee uitersten 40 
zoals genieten en ergeren of geordend en chaotisch zijn, wat jullie ongetwijfeld 41 
bekend voor zal komen.  42 
Ik begin graag met jullie apart om af te sluiten met jullie als bestuur in geheel  43 
 44 
Wezel  45 

- Betrokken bij haar commissies en leuke, vernieuwende activiteiten neergezet, 46 
maar ook betrokken bij algemene bestuurszaken - RvA 47 

- Vaak waren we jouw kwijt of was jij voorwerpen of delen uit je geheugen kwijt. 48 
Zouden die bestuurspunten daar iets mee te maken kunnen hebben?  - het 49 
24e 50 
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- Ivet regelt altijd alles en is daarom ook aanwezig op elke borrel (lees bier en 1 
shots drinken), iets waar ze minder moeite mee heeft dan sommige ander 2 
leden van het bestuur, die ik niet nader bij naam zal noemen.. - Bram, Fuik  3 

Maar lieve wezel ik heb je veelal leren kennen als een doorzetter  4 
- Doorzetter in na een cobo nog een college wetenschapsfilosofie terugkijken 5 
- Doorzetter in kosten wat het kost de batavierenrace lopen 6 
- Doorzetter in nog een bestuursjaar doen  7 

Je bent iemand die altijd voor de volle 100% voor iets gaat, zelfs als je iets niet leuk 8 
vindt. Hier kan menig mens nog wat van leren. Ook al had je de meeste 9 
commissieleden onder je, je was er voor ze allemaal en hebt ze stuk voor stuk een 10 
leuk commissiejaar bezorgd. Ook heb ik je enorm zien groeien. Je hebt beter leren 11 
incasseren, communiceren en je hebt je perfectionisme af en toe wat beter los 12 
kunnen laten. Naast dat probeerde je er ook altijd te zijn voor je medebestuursleden, 13 
wat je een top bestuurslid maakte! Bedankt daarvoor!   14 
 15 
Ying  16 

- Commissaris onderwijs fris vormgegeven en een goede balans gevonden 17 
tussen professionaliteit en toegankelijkheid gedurende het hele jaar. Maar 18 
daarnaast ook een goede band met haar commissies heeft opgebouwd - RvA 19 

- Alcohol mag haar dan misschien niet zo goed afgaan, voor een flinke 20 
uitdaging of onmogelijke agenda laat ze zich niet snel uit het veld slaan - het 21 
24e  22 

- Mei Ying die altijd stilletjes op de achtergrond blijft maar ondertussen ook 23 
genoeg drinkt - Bram, Fuik  24 

Ik zie je veelal als een echte organizer, zowel voor je bestuur als voor jezelf  25 
- Organizer in het altijd opgeruimd hebben van je kamer en het liefst ook de P-26 

kamer, maarja daar waren 5 anderen ook verantwoordelijk voor 27 
- Organizer in wat je wil en waarom.  Naar mijn idee heb jij altijd voor ogen wat 28 

je wil en hoe je dat gaat aanpakken  29 
- Organizer in hoe we dingen als bestuur het beste konden aanpakken zowel 30 

procesmatig als inhoudelijk  31 
Ik heb altijd bewondering gehad voor hoe goed jij dicht bij jezelf kon blijven en je niet 32 
kon verliezen in wat andere mensen van je verwachten. Af en toe wel een tikkeltje 33 
eigenwijs, maar dat is ook zeker iets waar je veel aan hebt gehad. "Jodge me niet" is 34 
je op het lijf geschreven, maar je hebt ook geleerd dat minder bij anderen te doen. En 35 
al is het pas aan het einde van je bestuursjaar. Volgens mij heb je nu toch echt de 36 
discipline voor je studie gevonden! Je bent een heerlijk mens dat goed weet hoe ze 37 
van het leven moet genieten en zo heb ik ook genoten van jou!  38 
 39 
Veer  40 

- Altijd dronken eigenlijk, maar wel ook altijd capabel en super creatief en 41 
enthousiast over alles wat ze deed - RvA 42 

- Veer is altijd in voor een feestje, wat vaak uitloopt op veer als een dronken 43 
meid; hierbij raakt ze dan niet alleen haar fiets maar ook een jongen kwijt - het 44 
24e 45 

- Veerle die een postelein shotje besteld en dan stop ik er per ongelijk iets 46 
teveel sambuca in.. - Bram, Fuik  47 

Ik zie je veelal als de grote optimist van de groep  48 
- Optimist over wat we allemaal konden bereiken als Postelein  49 
- Optimist over de rest van je bestuur. Jij bent sowieso degene die het vaakst 50 

heeft benadrukt hoeveel geluk we wel niet hebben met elkaar als bestuur  51 
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- Optimist over problemen die we als bestuur of persoonlijk tegenkwamen 1 
Hiermee wist je de positieve vibe er altijd goed in te houden, al was die bij iemand 2 
soms even kwijt, maar daarnaast ben je ook altijd heel begripvol naar de rest van je 3 
bestuur en probeer je met iedereen mee te denken. Dat je communicatief sterk bent 4 
hielp je hierbij en maakte je tot een betrokken bestuurslid. Je chaotische acties die 5 
daar tegenover stonden namen we dan maar voor lief. Lieve veer, ik denk dat we 6 
heel veel geluk hebben gehad met iemand als jij in ons bestuur!  7 
 8 
Willie  9 

- Iemand die zich ontwikkeld heeft tot een goede penningmeester die niet bang 10 
was de centjes te laten rollen, omdat overal ruimte ingebouwd werd met geld 11 
als er ruimte was voor extra dingen, kon goed ja of nee zeggen - RvA 12 

- Willie is roze en roze is willie - het 24e 13 
- Willemijn staat altijd heel rustig een biertje te bestellen, maar ook telkens weer 14 

een nieuw biertje, die op een gegeven moment dansend aankomen - Bram, 15 
Fuik 16 

Maar willie ik zag je eigenlijk vooral als de waakhond van ons bestuur 17 
- Een waakhond voor het behouden van een goede sfeer tijdens 18 

bestuursvergaderingen. Je wist het soms precies de middenweg te 19 
omschrijven die iedereen nodig had en je durfde als een van de eerste te 20 
benoemen dat de toon waarop discussie werd gevoerd jou niet aanstond  21 

- Ook was je een waakhhond voor het geld van Postelein en je durfde hiervoor 22 
op je strepen te gaan staan  23 

- Alleen af en toe vergat je als echte waakhond jezelf, maar dat komt hopelijk 24 
aankomend jaar helemaal goed 25 

Je beschreef jezelf aan het begin van het jaar als een introverte stresskip, maar hier 26 
heb je toch zeker grote stappen in gezet. Introvert kunnen wij je zeker niet meer 27 
noemen, want het is niet te missen als je er bent en je durft daarnaast ook uit te 28 
komen voor je gevoelens. Een stresskip kun je af en toe nog wel zijn als het om de 29 
financiën gaat, maar je hebt wel geleerd wat je moet doen om het allemaal wat te 30 
relativeren. Dat allemaal samen maakte je tot een grappig en meelevend bestuurslid, 31 
thanks daarvoor willie!  32 
 33 
Deem  34 

- Iemand die heel open, communicatief en gepast betrokken is, maar ook altijd 35 
praatjes maakt met iedereen - RvA  36 

- Demi staat altijd voor je klaar, maar niet voor haar boontjes, want die kookt ze 37 
zonder water toch echt niet gaar - het 24e 38 

- Demi die altijd te lief is voor iedereen en de moeder van de groep als mensen 39 
dronken worden - Bram, Fuik  40 

Voor mij blijf je toch altijd een heerlijke perfectionist 41 
- Perfectionist als het gaat om alle taken die een seccie moet doen  42 
- Perfectionist in altijd het beste voor iedereen willen doen  43 
- Perfectionist in het maken van filmpjes of photoshop creaties  44 

Lieve deem, je was gedurende ons bestuursjaar m'n rechterhand en daarmee de 45 
perfecte vice-voorzitter. Je bestuursleden konden altijd op je rekenen, want je 46 
gedrevenheid was er hoe dan ook. Dat alles dan niet altijd perfect op tijd lukte namen 47 
we dan ook voor lief. Ook als ik niet meer wist hoe ik iets aan moest pakken, was je 48 
er om erover te sparren en kwamen we er samen uit. Hoe dan ook, ik kon altijd op je 49 
rekenen en daarvoor wil ik je bedanken!  50 
 51 
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Dan wil ik nog afsluiten met een kort stukje vanuit mijn kant wat ik kwijt wil aan jullie. 1 
Ik ben namelijk van mening dat ik niet altijd de voorzitter heb kunnen zijn die jullie 2 
verdienden, want er zijn momenten geweest waarop ik het even helemaal gehad had 3 
met Postelein en bestuur zijn. M'n kritische blik en zorgzaamheid die ik meestal 4 
benoem als positieve eigenschappen sloegen dan volledig om. Ondanks dat ik op 5 
zulke momenten niet de voorzitter was die jullie verdienden, waren jullie er om me te 6 
steunen en om me de ruimte te geven een stapje terug te doen. Dat is misschien wel 7 
hetgene waar ik jullie het meest dankbaar voor ben!  8 
 9 
 10 
Dan wil ik afsluiten met de algemene quotes van de mensen waar we close mee zijn 11 
geweest het afgelopen jaar  12 
Mensen omschrijven ons bestuur als volgt:  13 

- Als ik voor alle keren dat high school musical aangevraagd is een euro had 14 
gehad had ik een hele mooie villa gehad op Ibiza - Bram, Fuik  15 

- Bedankt voor de leuke skireis PostNL! – het 26e bestuur van BOW  16 
- Het bestuur met het hoogste vrouwengehalte, dat altijd in is voor een avondje 17 

stappen tot in de vroege uurtjes en dat écht hart heeft voor de vereniging. Lief 18 
23e bestuur, succes met jullie wissel en geniet van de bergen vrije tijd die je 19 
straks hebt! Liefs, Luuk & de rest van het 26e bestuur der studievereniging – 20 
het 26e bestuur van BOW 21 

- Het Posteleinlied kunnen wij niet meer aanhoren. Maar zo denken jullie 22 
waarschijnlijk ook over Peanut Butter Jelly, dus fair enough. – het 29e bestuur 23 
van Mycelium 24 

- Het 23e bestuur van Postelein zit vol lieve, mooie, incapabel-als-ze-dronken-25 
zijn vrouwen. Typisch dan toch weer dat één van hen aan het eind van het 26 
jaar, na de Mantus, tot de conclusie kwam dat alle vrouwen kuthoeren zijn. 27 
Geen zorgen schatten, jullie zijn er bijna vanaf! – het 29e bestuur van 28 
Mycelium 29 

- "Nog steeds jammer dat er geen BaMy Pangang is geweest." 30 
#hintvoorkomendbestuur #creditsnaarjullievoorgangers – het 29e bestuur van 31 
Mycelium 32 

- We hadden altijd medelijden met jullie vanwege jullie nuchterheid diensten, 33 
maar zodra we jullie zagen na een paar biertjes in de Malle, begrepen wij heel 34 
goed waarom jullie deze regel hadden ingesteld. Neemt niet weg dat wij deze 35 
avonden koesteren. – het 29e bestuur van Mycelium 36 

- Bedankt voor het fijne, mooie jaar en op nog vele avondjes in de Malle"-  37 
Noortje van Zijl, namens het 29e bestuur der Studievereniging – het 29e 38 
bestuur van Mycelium  39 

- Mokergretig bestuur, na dit jaar hebben wij in ieder geval een 40 
Posteleincomplex. Spreading the love – het 25e bestuur van GWS  41 

- Altijd present en blue&delicious – het 10e bestuur van SPiN 42 
- Het 29e bestuur van Babylon heeft een mooie creatie gemaakt en wil jullie 43 

bedanken voor alle mooie Postylon herinneringen!  44 
 45 

Ik wil jullie bedanken voor een ontzettend mooi bestuursjaar waarin ik heb kunnen 46 
genieten van jullie, maar me af en toe ook zoals het hoort heb kunnen ergeren aan 47 
jullie. En dat ik deze twee uitersten zoals het fotolijstje symboliseert met jullie mee 48 
heb gemaakt moeten jullie zien als een compliment, want logisch dat niet alles 49 
vlekkeloos gaat en er discussies zijn. Belangrijker is dat we hier altijd uitkwamen, 50 
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waardoor je ook inziet hoe belangrijk het is én blijft om te genieten van én met elkaar! 1 
Dankjulliewel 2 
 3 
De ALV klapt. 4 
 5 
Veerle en Mei Ying hebben een Kahoot! quiz gemaakt met vragen over het bestuur 6 
van gebeurtenissen die zijn gebeurd afgelopen bestuursjaar. De ALV kan met behulp 7 
van hun mobiel meedoen met de quiz.  8 
 9 
De winnaar van de quiz is V. van de Pol. 10 

- V. van de Pol bedankt A. van DER velden voor de prijs.  11 
 12 
Veerle zegt dat de commissaris PR niet echt goed is in een sentimenteel verhaal en 13 
zij dat ook niet is en daarom iets persoonlijks wil zeggen. Ze zegt een fantastisch jaar 14 
te hebben gehad met de andere vijf bestuursleden. Ze heeft niet alleen met 15 
bestuurlijke momenten leuke herinneringen gemaakt, maar ook daarbuiten met 16 
bijvoorbeeld het stappen, de 21 diners, het mario karten. Ze zegt dat het fantastisch 17 
was en dat ze dit voor het grootste gedeelte te danken heeft aan haar bestuur. 18 
 19 
Mei Ying zegt dat ze het ook klein gaat houden, omdat ze niet goed is in speeches. 20 
Ze zegt wat Veerle zei ook voor haar gold en dat ze niet goed is in iets 21 
sentimenteels, vooral niet na Liekes mooie speech. Ze wil haar bestuur bedanken 22 
voor het fantastische jaar en zegt heel veel leuke herinneringen te hebben, ook 23 
buiten Postelein: De Vierdaagse, wat goed was voor de bonding en waar flink 24 
gezopen werd; de Escaperoom, waarbij werd gebiecht over jongens; sinterklaas met 25 
elfjes; bestuursweekend met een uitstapje naar de Efteling; carnaval in 26 
Valkenswaard; uiteten bij ’t Zusje en Demi uitlachen omdat ze zogenaamd jarig was; 27 
21 diners en andere verjaardagsfeestjes. Mei Ying zegt dat ze het fijn vond met deze 28 
vijf in het bestuur te zitten en deze mooie herinneringen te maken.  29 
 30 
Ivet zegt dat ze het kort gaat houden, omdat ze anders moet huilen. Ze zegt dat 31 
Lieke het al benoemd had, maar dat ze onwijs is gegroeid. Ze begon als baby, maar 32 
eindigde als wezel. Die groei is gekomen door keihard haar hoofd te stoten en dat 33 
het bestuur haar zei dat ze even uit moest razen. Wanneer Ivet aankwam met dat ze 34 
de Batavierenrace wilde lopen, stond het bestuur meteen open om te kijken of dit 35 
kon. Ze zegt dat iedereen open stond voor ideeën, ze haar grenzen heeft opgezocht 36 
en op veel plekken verlegd. Dit bestuursjaar was een groei voor haar en voor de 37 
vereniging. Ze heeft hele mooie momenten meegemaakt en gaat een extra 38 
bestuursjaar doen, mede doordat afgelopen jaar zo leuk was. 39 
 40 
Demi zegt dat ze het afgelopen jaar superleuke momenten heeft mogen meemaken 41 
en ondanks dat deze herinneringen het mooiste zijn, heeft ze een aantal van deze 42 
momenten in een filmpje gezet. 43 

- Het filmpje wordt getoond. 44 
Demi wil haar bestuur bedanken voor afgelopen jaar. Ze zegt een ontzettend leuk 45 
jaar te hebben gehad en veel te hebben geleerd. Ze wil nog even aansluiten op de 46 
mooie speech van Lieke waarin ze zei dat ze misschien niet altijd de voorzitter was 47 
die het bestuur verdiend had. Demi zegt dat Lieke het afgelopen jaar niet makkelijk 48 
heeft gehad, maar het super goed heeft gedaan.  49 
 50 



 
 

17 
 

De ALV klapt.  1 
 2 
Lieke zegt dat voordat de wissel plaatsvindt, het 24e bestuur een bucketlist heeft 3 
gekregen met opdrachten die zij moesten uitvoeren voor de wissel alv. Dit moesten 4 
ze verwerken in een filmpje. 5 

- Linda wil eerst nog wat zeggen namens het 24e bestuur: 6 
 7 
Lieve Lieke, Demi, Willemijn, Veerle, Mei Ying & Ivet, 8 

 9 
Afgelopen jaar hebben jullie je een jaar lang ingezet om alles rondom 10 
Postelein te regelen, van BaMyPo’s en borrels tot levend monopoly, reizen en 11 
natuurlijk de Batavierenrace, niet te vergeten. Jullie hebben ervoor gezorgd 12 
dat er voor het 23e jaar een top jaar binnen Postelein is geweest! 13 

 14 
Halverwege het jaar zijn jullie al begonnen met het zoeken van jullie 15 
opvolgers. Met een heel mooi filmpje van Donald Trump is het jullie zeker 16 
gelukt en staan wij, het 24e bestuur, hier klaar om jullie vol trots op te volgen. 17 

 18 
De afgelopen maanden hebben jullie ons ondersteund waar mogelijk; jullie 19 
hebben ons geholpen bij het beleidsplan om een mooie basis te vormen voor 20 
het 24e jaar; wij konden jullie altijd bellen als we ergens mee zaten of het even 21 
niet lukte en jullie waren diegene van wie wij bij onze eerste kamerdiensten 22 
nog even een appje kregen met een succesje erin! 23 
Dit zijn dingen waardoor wij het vertrouwen hebben gekregen in ons 24 
bestuursjaar en hiervoor willen wij jullie heel erg bedanken. 25 

 26 
Daarnaast wensen wij jullie heel veel succes toe in jullie verdere studie & 27 
hopen wij jullie nog heel vaak te zien op de activiteiten die wij dit jaar gaan 28 
neerzetten. 29 

 30 
Lief 23e bestuur, heel erg bedankt voor de afgelopen tijd. 31 
 32 

Het filmpje wordt getoond.  33 
 34 
Een lid komt de ALV binnen.  35 
 36 
Lieke zegt dat zij het bestuur 2017-2018 enkel zal de-installeren, omdat de decharge 37 
pas volgt na het Financieel jaarverslag 2017-2018.  38 
 39 
Lieke de-installeert Ivet van Wezel als commissaris Activiteiten 2017-2018.  40 
Lieke de-installeert Mei Ying Kho als commissaris Onderwijs 2017-2018. 41 
Lieke de-installeert Veerle van den Berg als commissaris PR 2017-2018. 42 
Lieke de-installeert Willemijn Derksen als penningmeester 2017-2018. 43 
Lieke de-installeert Demi Hendriks als secretaris en vice-voorzitter 2017-2018. 44 
 45 
Lieke de-installeert Lieke Streppel als voorzitter 2017-2018 en chargeert en 46 
installeert Linda Bekedam als voorzitter 2018-2019.  47 
 48 
Linda Bekedam chargeert en installeert Cilla Westerhuis als secretaris en vice-49 
voorzitter 2018-2019. 50 
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Linda Bekedam chargeert en installeert Hugo van Bree als penningmeester 2018-1 
2019. 2 
Linda Bekedam chargeert en installeert Sofie van de Wijdeven als commissaris PR 3 
2018-2019. 4 
Linda Bekedam chargeert en installeert Marte Schepers als commissaris Onderwijs 5 
2018-2019. 6 
Linda Bekedam chargeert en installeert Kelsey Schilders als commissaris Activiteiten 7 
2018-2019. 8 
 9 
9. Presenteren Beleidsplan 2018-2019 10 
 11 
Linda vertelt dat het beleidsplan de vorige alv is gepresenteerd. Tijdens deze alv zijn 12 
wijzigingen van het beleidsplan opgesteld en met deze wijzigingen is het beleidsplan 13 
herschreven. Van tevoren konden bezwaren worden ingestudeerd, er zijn geen 14 
bezwaren binnen gekomen. De wijzigingen zullen worden doorgenomen en hierbij 15 
kunnen vragen gesteld worden. Linda geeft aan dat het geen herhaling is van de 16 
discussiepunten van de vorige alv.  17 
 18 
Pagina 3 19 
Regel 5/6: Linda zegt dat ‘Studierichting’ verandert in ‘Onderwijsinstituut’. Het zijn 20 
namelijk studies die vallen onder het onderwijsinstituut Pedagogische 21 
Wetenschappen en Onderwijskunde.  22 
 23 
Pagina 7 24 
Linda vertelt dat het kopje ‘Algemeen’ compleet is herschreven. Bij deze 25 
herschrijving zijn de kernwaarden ‘balans tussen toegankelijkheid en 26 
professionaliteit’, ‘verbetering op basis van evaluatie’ en ‘transparante en efficiënte 27 
communicatie’ als uitgangspunt genomen. Bij deze punten en soms een combinatie 28 
van twee punten wordt besproken hoe aankomend jaar hieraan gewerkt wordt. De 29 
focus wordt dit jaar gelegd op ‘het creëren en behouden van een open sfeer’, binnen 30 
de kernwaarde ‘balans tussen toegankelijkheid en professionaliteit’. Nieuw in kopje 31 
‘1.1 Kernwaarden’ betreft de volgende punten: 32 

- De wedstrijd omtrent initiatieven voor leden, dit als promotieactiviteit voor de 33 
ideeënbus. Leden kunnen hun ideeën hierin stoppen voor activiteiten of 34 
benodigdheden en minimaal één initiatief zal daadwerkelijk tot uitvoering 35 
worden gebracht.  36 

- Het inzetten van actieve leden in plaats van vaste contactpersonen. Uit 37 
afgelopen jaar is gebleken dat het efficiënter is om op een lid af te stappen in 38 
plaats van vaste contactpersonen aan te stellen. Dit komt omdat het vaak om 39 
korte vragen gaat.  40 

- De tijd van inschrijving voor activiteiten met betrekking tot de try-out is 41 
vastgesteld op 19.00 uur.  42 

- Bij duurzaamheid is het duurzaamheidsconvenant toegevoegd.  43 
 44 
Er zijn geen op- of aanmerkingen over het kopje ‘1.1 Algemeen’.  45 
 46 
Pagina 12 47 
Linda vertelt dat in de begroting een aantal wijzigingen zijn plaatsgevonden. De 48 
wijzigingen in het kopje ‘2.2 Jaarbegroting’ zijn:  49 
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- De contributie is verhoogd naar € 13.500,-. Dit is een schattig van het op dit 1 
moment huidig aantal leden bij studievereniging Postelein.  2 

- De actieve leden is verhoogt naar € 1850,-. Naar aanleiding van het 3 
amendement zou deze op € 1400,- worden gezet om meer actieve leden naar 4 
het actieve ledenbedankje mee te kunnen nemen. In de huidige begroting 5 
werd € 50,- begroot voor de actieve leden kennismaking. Andere verenigingen 6 
(onder andere SPiN en Mycelium) organiseren een grotere activiteit en 7 
begroten hiervoor meer geld. Om de dankbaarheid van een het actief 8 
lidmaatschap te bevorderen is het idee om hier meer geld in te steken om 9 
tijdens de kennismaking ook een grotere activiteit neer te zetten. De post is 10 
hierom met € 450,- verhoogd.  11 

- De post initiatieven leden is toegevoegd, betreft € 500. Hierbij mogen leden 12 
activiteiten of benodigdheden bedenken en deze inleveren in de ideeënbox. 13 
Minimaal één initiatief zal uiteindelijk worden gekozen en tot uitvoering worden 14 
gebracht.  15 

- Naar aanleiding van het amendement is duurzaamheid verhoogt naar € 100,-16 
. Dit is in verband met de scheidingsprullenbak die duurder uit valt dan 17 
gedacht.  18 

- De post tegemoetkoming bestuur is toegevoegd, dit betreft € 100,- per 19 
persoon. Deze post is toegevoegd op basis van de afgelopen drie 20 
bestuursjaren. De reizen en het ledenweekend worden niet meegerekend in 21 
het toegekende bedrag. In bestuursjaar 2017-2018 is € 140,- besteed aan 22 
activiteiten, in 2016-2017 € 110,- en in 2015-2016 € 133. Omdat het gaat om 23 
een tegemoetkoming voor deze activiteiten is een bedrag van € 100,- per 24 
persoon hieruit gekomen.  25 

o V. van de Pol geeft aan dat ze vindt dat dit bedrag flink omhoog kan. Ze 26 
zegt dat hiermee voorzicht is geweest. Ze geeft aan dat je met de 27 
bestuurskleding ook niet uitkomt en daarnaast betaal je op activiteiten 28 
ook drankjes.  29 

o A. van der Velden geeft complimenten aan de manier hoe het bedrag is 30 
uitgezocht.  31 

§ Linda geeft de complimenten hiervoor door aan Demi.  32 
 33 
B. van Eckevort geeft aan dat het bestuur meer kan samenwerken met de 34 
kascontrolecommissie. In het protocol van de kascontrolecommissie staat dat de 35 
commissie de financiële verslagen moet bekijken, op deze manier kan je meer 36 
samenwerken met de commissie naast de extra controles die zijn ingevoerd.  37 
 38 
Pagina 13 39 

- De jaarboekcommissie is op € 1200,- gezet en geen inkomsten. Dit is 40 
gebaseerd op 200 jaarboeken, die bedoeld zijn voor actieve leden, andere 41 
verenigingen van de activiteit en zusterverenigingen. Niet actieve-leden leden 42 
kunnen op basis van pre-order aangeven of zij een jaarboek willen bestellen. 43 
Zij zullen twee weken de tijd hebben om hun jaarboek op te halen en daarna 44 
zal gewerkt worden met een op=op regeling voor de jaarboeken die na deze 45 
twee weken over zijn. De kosten van het jaarboek zijn geschat op € 6,- per 46 
stuk.  47 

- De post Postelein-Actief is omhoog gezet naar € 600,-. Naar aanleiding van 48 
het amendement is deze post omhoog gezet naar €400,-. Tijdens een check 49 
op onze begroting bleek dat de Postelein-Actief commissie evenveel 50 
activiteiten organiseert als de PUB-commissie en daarnaast nog één grotere 51 
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activiteit zal organiseren, de batavierenrace. Om dit te compenseren is 1 
besloten om deze posten op gelijke hoogte te zetten en deze post te verhogen 2 
met € 600,-, om meer geld te kunnen steken in activiteiten en eventueel 3 
deelnemersprijzen te verlagen.  4 

- Deze bedragen samen leidt tot een minbegroting van € 554,71.  5 
 6 
Er zijn geen op- of aanmerkingen over het kopje ‘2.3 Toelichting op de jaarbegroting’.  7 
 8 
Linda vraagt of er op- of aanmerkingen zijn over het hele beleidsplan.  9 

- A. van der Velden zegt dat het bestuur hard aan de slag is gegaan met de 10 
wijzigingen en een stuk helderder beleidsplan hebben geschreven. Ze zegt 11 
dat het voor het bestuur zelf ook fijner is als het beleidsplan op deze manier 12 
wordt ingestemd.  13 

- V. van de Pol sluit zich hierbij aan. Ze vindt het knap hoe professioneel is 14 
omgegaan met de feedback. De feedback was opbouwend en zo is deze ook 15 
opgepakt, complimenten hiervoor.  16 

 17 
Linda geeft aan dat naar aanleiding van de vorige alv een toevoeging is gedaan aan 18 
het Aanvullende Aspecten Beleidsplan 2018-2019. In het bestand is een voorwoord 19 
toegevoegd. Daarnaast is in het bestand de beslissing gemaakt om dingen die twee 20 
jaar hetzelfde gedaan zijn in het aanvullende aspecten bestand te zetten. Hieruit 21 
volgt dat de carrièrecommissie en de huisstijl uit het Aanvullende Aspecten 22 
Beleidsplan 2018-2019 zijn gehaald. Op dit moment bestaat het Aanvullende 23 
Aspecten Beleidsplan 2018-2019 uit dingen die binnen Postelein minimaal twee jaar 24 
hetzelfde zijn.  25 
 26 
Er zijn geen op- of aanmerkingen over het Aanvullende Aspecten Beleidsplan 2018-27 
2019.  28 
 29 
Linda geeft aan dat de ALV nu gaat stemmen over het Beleidsplan 2018-2019 en het 30 
Aanvullende Aspecten Beleidsplan 2018-2019.  31 
 32 
10. Stemmen Beleidsplan 2018-2019 en Aanvullende Aspecten 33 
Beleidsplan 2018-2019 34 
 35 
Het Beleidsplan 2018-2019 en Aanvullende Aspecten Beleidsplan 2018-2019 is 36 
aangenomen met 37 
30 stemmen voor 38 
3 stemmen blanco  39 
0 stemmen tegen  40 
 41 
De ALV klapt. 42 
 43 
11. W.V.T.T.K. 44 
N.v.t.  45 
 46 
12. Rondvraag 47 
M. Habraken feliciteert het nieuwe bestuur.  48 
 49 
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E. Oplaat feliciteert het nieuwe bestuur en hoopt dat hen een goed jaar maken met 1 
de batavierenrace.  2 
 3 
I. van Mil feliciteert het nieuwe bestuur.  4 
 5 
M. Kunst feliciteert het nieuwe bestuur en wenst hen succes aankomend jaar.  6 
 7 
B. Timmers feliciteert het nieuwe bestuur.  8 
 9 
E. de Brouwer bedankt het oude bestuur voor afgelopen jaar en feliciteert het nieuwe 10 
bestuur.  11 
 12 
L. Lankheet wenst het nieuwe bestuur succes en plezier aankomend jaar.  13 
 14 
S. Kragt feliciteert het nieuwe bestuur en wenst hen veel plezier en succes.  15 
 16 
F. Dijkstra bedankt het oude bestuur voor afgelopen jaar feliciteert het nieuwe 17 
bestuur. 18 
 19 
I. Gosselink zegt dat ze afgelopen jaar een leuk jaar heeft gehad en feliciteert het 20 
nieuwe bestuur.  21 
 22 
A. de Ronde zegt dat ze trots is op het 23e bestuur en dat zij het super goed hebben 23 
gedaan om een mooi jaar neer te zetten. Ze kijkt uit naar aankomend jaar met het 24 
24e bestuur. Ze vraagt aan het 23e bestuur wat de leukste herinnering is van 25 
afgelopen jaar en waar het 24e bestuur het meest naar uit kijkt.  26 

- Ivet zegt dat het voor haar duidelijk is welk moment voor haar het leukste 27 
was. Dit is namelijk het finishen bij de batavierenrace. Ze zegt dat op dat 28 
moment iedereen stond te schreeuwen en dat ze trots is dat ze toch heeft 29 
meegelopen en het haar is gelukt om de batavierenrace te organiseren.  30 

- Lieke zegt dat ze de momenten met zijn zessen het leukste vond. Ze zegt dat 31 
ze op dit soort momenten vaak besefte hoe leuk ze het samen hebben en 32 
hoeveel geluk ze heeft om in dit bestuur te mogen zitten.  33 

- Willemijn zegt dat ze vijf vriendinnen erbij heeft gekregen. Het mooiste vindt 34 
ze dat in een korte tijd deze vijf mensen zo bijzonder voor haar zijn geworden.  35 

- Demi zegt dat ze het bestuursweekend heel leuk vond. De weg naar de 36 
locatie toe had ze met Mei Ying al de grootste lol met bedenken wat ze 37 
gingen doen. Daarnaast is ze het eens met de rest dat de momenten met zijn 38 
zessen het leukst waren. Of het nou drinken voor een constitutieborrel was of 39 
Mario kart spelen, als het maar met zijn zessen was.  40 

- Mei Ying zegt dat ze uit al deze momenten wel één geweldig moment weet. 41 
De dag dat we bestuur werden gingen we ons vol vreten en zuipen en toen 42 
wist ik meteen dat het een fantastisch jaar ging worden.  43 

o Veerle zegt dat het ijs meteen gebroken was.  44 
- Kelsey kijkt uit naar de eerste activiteit die wij met zijn zessen als nieuwe 45 

bestuur gaan neerzetten.  46 
- Marte sluit zich bij Kelsey aan. Ze zegt dat ze ook uitkijkt naar haar eigen 47 

activiteiten samen met de commissies die onder haar vallen. Ze zegt dat alles 48 
nieuw is en is benieuwd hoe alles gaat verlopen.  49 

- Sofie kijkt uit naar twee dingen. Ten eerste kijkt ze uit naar de initiatieven van 50 
de leden waar veel geld voor begroot is. Ten tweede kijkt ze uit naar de 51 
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acquisitiecommissie. Ze zegt dat ze dit het meest spannend vindt om te doen 1 
en hier veel voldoening kan uithalen.  2 

- Hugo kijkt uit naar woensdagavond als we op onze eigen constitutieborrel 3 
staan.  4 

o M. in ’t Zandt zegt dat het de vraag is of jullie daar met zijn zessen 5 
staan.  6 

- Linda sluit zich aan bij iedereen. Ze twijfelt of ze zin heeft in de 7 
constitutieborrel. Ze kijkt uit naar alle moment die we met zijn allen gaan 8 
hebben en naar de dies- en lustrumcommissie. Ze vertelt dat dit haar enige 9 
commissie is en hoopt dat ze hiermee en leuke week en activiteiten mag 10 
neerzetten.  11 

- Cilla zegt dat ze niet goed weet waar ze het meest naar uit kijkt. Ze wordt op 12 
dit moment al vrolijk van het maken van een post over de Posteleinborrel.  13 

 14 
M. in ’t Zandt zegt dat ze geen vraag heeft. Ze wilt het 23e bestuur bedanken voor 15 
afgelopen jaar en wenst het nieuwe bestuur veel plezier aankomend jaar. Ze hoopt 16 
dat aankomend jaar net zo leuk jaar wordt als afgelopen jaar. Ze zegt dat ze toch 17 
heeft besloten actief lid te worden.  18 
 19 
O. Nelissen wilt het 23e bestuur bedanken voor afgelopen jaar. In het bijzonder wilt 20 
hij Ivet bedankten voor haar goede ondersteuning in de mannencommissie. 21 
Daarnaast wenst hij het 24e bestuur aankomend jaar succes met alle leden en hoopt 22 
dat het 24e bestuur het jaar gaat overleven.  23 
 24 
M. Kunst bedankt het 23e bestuur voor afgelopen jaar en wenst Willemijn succes met 25 
het afmaken van haar taken. Ze feliciteert het 24e bestuur en hoopt dat ze een 26 
leerzaam jaar tegemoet gaan. Ze zegt dat het goed is om aankomend jaar af en toe 27 
rust te nemen.  28 
 29 
M. Peters zegt dat het 23e bestuur het top heeft gedaan en bedankt hen voor een 30 
leuk jaar. Ze bedankt Veerle in het bijzonder. Daarnaast wenst ze het 24e bestuur 31 
veel succes en heeft vertrouwen in aankomend jaar.  32 
 33 
E. Gutteling bedankt het 23e bestuur, met Willemijn in het bijzonder. Ze wenst het 24e 34 
bestuur veel succes aankomend jaar en heeft de volle vertrouwen in hen.  35 
 36 
T. van Egmond bedankt het 24e bestuur voor afgelopen jaar. Nu het bestuursjaar 37 
voorbij is, hoopt hij dat jullie uitkijken naar jullie bed en dat jullie vooral ook deze rust 38 
pakken. Hij wenst Willemijn succes met het afronden van het financiële jaarverslag. 39 
Hij zegt dat de kascontrolecommissie alles kan narekenen want dan hoeft hij dit niet 40 
te doen. Hij wenst het 24e bestuur veel succes en plezier aankomend jaar en geeft 41 
als tips mee om van dit jaar te genieten en je rust te pakken. Hij zegt tegen het 42 
nieuwe bestuur dat aankomend jaar een leuk jaar zal worden met zijn allen.  43 
 44 
E. Hogewerf sluit zich bij iedereen aan. Hij bedankt het 23e bestuur voor afgelopen 45 
jaar en wilt graag Ivet in het zonnetje zetten. Hij zegt dat afgelopen jaar benodigde 46 
veranderingen zijn gebracht bij activiteiten en dat hij het tof vond om hieraan mee te 47 
werken. Hij feliciteert het 24e bestuur en wenst hen veel plezier en succes en denk 48 
dat aankomend jaar het net zo leuk wordt als afgelopen jaar.  49 
 50 



 
 

23 
 

N. van den Brandt zegt dat het 23e bestuur het goed heeft gedaan en dat het een 1 
leuk jaar was. Ondanks dat Veerle niet alles in haar leven op orde had, had Veerle 2 
de dingen voor de introductieweek helemaal op orde. Ze zegt dat ze een fijne 3 
samenwerking heeft gehad met Veerle en bedankt haar hiervoor. Ze wenst het 24e 4 
bestuur veel succes en plezier aankomend jaar.  5 
 6 
V. van de Pol wilt het 23e bestuur bedanken en zegt dat ze zich om heeft laten praten 7 
om in twee commissies te gaan. Ze geeft complimenten aan de financiën die altijd 8 
goed op orde zijn. Ze zegt dat morgen een kascontrole zal plaatsvinden en dat 9 
iedereen welkom is om even langs te komen, er is ook wijn aanwezig. Ze zegt dat ze 10 
het leuk heeft gehad bij Mei Ying in de carriërecommissie te zitten. Ze wilt graag 11 
Veerle en Demi even apart benoemen want zij zijn lekker zichzelf gebleven, waren 12 
soms net iets te dronken en hadden iets te veel schijt hadden aan de wereld. Ze zegt 13 
dat dit eigenlijk wel voor iedereen van het 23e bestuur geldt. Ze ziet dat jullie familie 14 
zijn geworden. Ze zegt dat ze het cool vindt van Lieke hoe ze zich heeft opgesteld in 15 
de ALV. Daarnaast wenst ze het 24e bestuur veel succes en denkt dat het nieuwe 16 
bestuur het super leuk gaat krijgen. Ze probeert elke alv aanwezig te zijn, ondanks 17 
haar grote mensen leven.  18 
 19 
A. van der Velden zegt dat ze Demi bedankt als secretaris en als goede 20 
bestuursverantwoordelijke van de mediacommissie. Gevraagd wordt waarom het 21 
haar van Demi zo zit.  22 

- Demi zegt dat vorige week haar huisgenoot heeft gevraagd of ze haar stijltang 23 
mocht lenen. Alleen nu heeft mijn huisgenoot mijn stijltang bij haar thuis laten 24 
liggen en kan ik mijn haar niet stijlen. Een vrijwillige bijdrage kan gestuurd 25 
worden naar ‘Help Demi haar stijltang terug te krijgen’.  26 

 27 
A. van der Velden zegt dat ze net tegen V. van de Pol heeft gezegd dat ze niet wist 28 
wat ze moest zeggen tijdens de rondvraag. V. van de Pol gaf toen aan om haar hart 29 
te laten spreken dus ‘boem boem boem’. Ze zegt dat ze nu serieus Veerle wilt 30 
bedanken als haar opvolger. Ze zegt dat Veerle het super goed heeft gedaan en dat 31 
ze nooit heeft gedacht dat Veerle het niet ging redden. Soms had je het idee dat je 32 
het zelf niet ging redden, maar dan kwam je later weer op beide poten terecht. Ze 33 
zegt tegen Sofie dat ze de beste functie maar weer moet waarmaken. Ze zegt dat 34 
Veerle en Demi weer tijd hebben voor de besties en nu weer kan afspreken. 35 
Daarnaast wenst ze het nieuwe bestuur veel succes. Ze zegt dat ze nu Kelsey in de 36 
besties moet missen, dus dit jaar een besties zonder Kelsey wordt. Overigens zegt 37 
ze dat ze Kelsey in de groepsapp niet gaat missen omdat Kelsey toch niets zegt. Ze 38 
wenst Kelsey veel succes en zegt dat ze gaat knallen, jezelf gaat tegenkomen en 39 
ongelukken gaan vallen aankomend jaar. Ze feliciteert het nieuwe bestuur. 40 
 41 
Ivet wenst het nieuwe bestuur veel succes en plezier. Ze hoopt dat het nieuwe 42 
bestuur gaat genieten hoe zij dat afgelopen jaar heeft gedaan en ook na een leuk 43 
jaar het stokje over kan dragen naar de opvolgers. Ze belooft om in de ALV’s te 44 
zitten, net als jullie bij mij gaan doen. Ze zegt dat je jezelf tegen gaat komen, veel 45 
gaat leren en vooral moet gaan genieten.  46 
 47 
Veerle zegt tegen het nieuwe bestuur dat ze daar met zijn zessen als één bestuur 48 
zitten. Dit vind ze leuk om te zien en wenst het nieuwe bestuur veel succes.  49 
 50 
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Lieke zegt tegen het nieuwe bestuur dat ze het jaar beginnen met een top 1 
beleidsplan. Dit betekent een goede basis. Ze zegt dat het uitvoeren leuker is dan 2 
het schrijven van het beleidsplan. Ze zegt dat ieder het stuk voor stuk goed gaan 3 
doen ondanks de verschillende persoonlijkheden. Blijf vooral genieten want Postelein 4 
is je leven, maar vergeet niet dat meerdere dingen in je leven zijn. Het leven is niet 5 
stom als Postelein niet lekker loopt.  6 
 7 
Willemijn sluit zich bij iedereen aan. Ze zegt dat ze een emotioneel wrak is en 8 
vandaar geen speech gehouden heeft. Ze zegt dat ze veel van het bestuur houdt en 9 
blij is hoe het afgelopen jaar heeft gelopen. Ze bedankt A. de Ronde want zonder 10 
haar had ze dit bestuursjaar niet gedaan. Ze wenst het 24e bestuur veel succes en 11 
weet zeker dat ze haar trots gaan maken.  12 
 13 
Demi bedankt de leden, RvA en de passieve en actieve leden voor alle leuke 14 
moment afgelopen jaar. Ze zegt tegen het 24e bestuur dat ze vooral moeten genieten 15 
van alle momenten. Ze zegt dat zij de momenten zonder Postelein het leukste vond, 16 
dus ga deze momenten ook vooral plannen en doen. Ze zegt wanneer de band 17 
tussen jullie sterk is, alles goed moet komen.  18 
 19 
Mei Ying sluit zich aan bij alles wat is gezegd. Ze wenst het 24e bestuur veel succes 20 
en denkt dat het helemaal goed gaat komen. Ze zegt tegen het 24e bestuur dat ze 21 
het niet vaak genoeg zegt, maar jullie doen het nu al hartstikke goed.  22 
 23 
Kelsey bedankt het oude bestuur voor het afgelopen jaar als actief lid. Daarnaast 24 
geeft ze complimenten voor de goede inwerking en deze leuke periode met zijn 25 
twaalven. In het speciaal wilt ze Ivet persoonlijk bedanken omdat zij haar heeft 26 
ingewerkt. Ze zegt dat ze al veel heeft geleerd en veel steun heeft gehad aan het 27 
oude bestuur als het even niet meer lukte. Daarnaast zegt ze tegen het 24e bestuur 28 
dat ze veel zin heeft in aankomend jaar en uitkijkt naar de momenten die we met zijn 29 
zessen gaan beleven.  30 
 31 
Marte bedankt de aanwezigen voor de felicitaties en de kritische blik op het 32 
beleidsplan. Ze bedankt het 23e bestuur voor de inzet, inwerking en steun tijdens de 33 
afgelopen periode. In het bijzonder bedankt ze Mei Ying voor de tijd die zij heeft 34 
vrijgemaakt om haar in te werken. Daarnaast bedankt ze het 24e bestuur voor nu al 35 
een leuke periode. Ze voelt zich vereert om de nakijkcommissaris en 36 
geruststelcommissaris van Linda te noemen.  37 
 38 
Sofie zegt dat ze het kort gaat houden. Ze sluit zich bij iedereen aan en bedankt 39 
iedereen voor het afgelopen jaar. Ze hoopt aankomend jaar een mooi jaar neer te 40 
zetten met zijn zessen.  41 
 42 
Hugo bedankt de leden voor hun inzet en het 23e bestuur voor afgelopen jaar. Hij 43 
zegt dat de inwerking fijn was. Daarnaast bedankt hij het 24e bestuur voor de toffe 44 
vier maanden die we samen hebben gehad en hoopt op nog twaalf mooie maanden.  45 
 46 
Cilla zegt dat zich bij iedereen aansluit. Ze wilt graag het 23e bestuur bedanken voor 47 
afgelopen jaar als actief lid. Ze zegt dat ze anders als nieuwe secretaris hier niet zal 48 
zitten. Daarnaast kijkt ze uit naar aankomend jaar en hoopt een fantastisch jaar neer 49 
te zetten met zijn allen.  50 
 51 
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Linda bedankt de leden voor het samen neerzetten van een goed beleidsplan. Ze 1 
bedankt het 23e bestuur voor de afgelopen tijd. In het bijzonder bedankt ze Lieke 2 
voor de afgelopen periode. Ze zegt dat ze altijd bij Lieke terecht kon als ze de draad 3 
kwijt was. Ze heeft zin in aankomend jaar en hoopt op een knallend jaar.  4 
 5 
Linda bedankt de ALV voor hun aanwezigheid. Ze hoopt namens het nieuwe bestuur 6 
dat we er met zijn alleen een leuk jaar van gaan maken. Daarnaast wordt iedereen 7 
uitgenodigd voor een drankje om te vieren dat het nieuwe bestuur van Postelein is 8 
geïnstalleerd.  9 
 10 
13. Sluiting 11 
Linda bedankt alle aanwezigen en sluit om 22.19 uur de vergadering.  12 


