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Algemene ledenvergadering  
28-11-2018 
19.00 uur 

Aanwezig: Bestuur 2018-2019: Linda Bekedam, Cilla Westerhuis, Hugo van Bree, 1 
  Sofie van de Wijdeven, Marte Schepers, Kelsey Schilders 2 
  Bestuur 2017-2018: L. Streppel, D. Hendriks, W. Derksen, V. van de 3 
  Berg, M. Kho, I. van Wezel 4 
  Raad van Advies 2018: A. de Ronde 5 
  Raad van Advies 2019: A. de Ronde, M. in ’t Zandt, N. van Zijl 6 
  Kascontrole 2017-2018: B. van Enckevort 7 
  Kascontrole 2018-2019: B. van Enckevort, E. Gutteling 8 
  Commissiehoofden: M. Peters, J. Scholten, E. van Duren, A.  9 
  Reutering, N. de Winkel, S. van Nieuwland, F. Kerkhof 10 

Leden: O. Nelissen, R. Rietman, S. Westerweel, E. Gutteling, V. van de 11 
Pol, E. Oplaat, M. in ’t Zandt 12 
Niet-leden: N. van Zijl 13 

 14 
  Totaal: 29 15 
 16 
Afwezig bij  17 
kennis 18 
geving:  T. van Egmond (machtigt B. van Enckevort), E. Ebbers (machtigt M. in 19 
  ’t Zandt), N. Leijenaar, M. Keultjes, E. Kelders, E. van Langen. 20 
 21 
1. Opening 22 
Linda opent om 19.05 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  23 
 24 
Linda zegt dat N. van Zijl lid is van Raad van Advies 2019 en straks graag de alv wilt 25 
bijwonen. Zij is geen lid van Postelein en daarom is de toestemming van de alv 26 
nodig. Linda vraagt de ALV of iemand bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van N. 27 
van Zijl bij de alv.  28 
 29 
2. Vaststellen agenda  30 
Linda voegt de punten ‘Voorstellen Raad van Advies 2019’ en ‘Update 31 
privacywetgeving’ toe aan de agenda.  32 
 33 
De agenda is vastgesteld met toevoeging van het puntje ‘Voorstellen Raad van 34 
Advies 2019’ en ‘Update privacywetgeving’.  35 
 36 
3. Goedkeuren notulen 37 
Linda zegt dat stijl- en spellingfouten tot een week na de alv per e-mail gestuurd  38 
kunnen worden. 39 
 40 
Pagina 3 41 
M. in ’t Zandt vraagt namens A. de Ronde hoe het contact met Studystore verloopt 42 
en hoe de levering van boeken van periode 2 is gegaan.  43 
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- Hugo zegt dat de levering van periode 2 goed verliep. Donderdag 1 december 1 
vindt een evaluatiegesprek plaats waarin het contact besproken wordt en een 2 
evaluatie zal plaatsvinden. Het contact met Studystore verloopt over het 3 
algemeen goed.  4 

 5 
Pagina 7 6 
Regel 37: M. in ’t Zandt vraagt of het bestuur al rond de tafel heeft gezeten met het 7 
OWI. Wanneer dit is gebeurt, vraagt ze zich af hoe het gesprek is verlopen.  8 

- Linda zegt dat het bestuur nog geen contact heeft gehad met het OWI. Linda 9 
zegt dat zij samen met Marte contact heeft met het LOOP en bezig zijn met 10 
het organiseren van alumni activiteiten. Hiervoor is contact gezocht met H. 11 
Koonen en zij regelt het alumni. Op dit moment is alleen contact met haar 12 
vanuit het LOOP, niet vanuit Postelein zelf.  13 

 14 
Pagina 12 15 
I. van Wezel vraagt of de speech van Lieke in de notulen gezet mag worden.  16 

- Cilla zegt dat deze er in komt.  17 
 18 
De notulen van 1 oktober 2018 zijn goedgekeurd met inachtneming van de 19 
wijzigingen van de stijl- en spelfouten en bovenstaande inhoudelijke wijzingen.  20 
 21 
4. Mededelingen bestuur 22 
a. Secretaris 23 

- Woensdag 7 november 2018 heeft de eerste (pre)masteractiviteit, namelijk de 24 
(pre)master pubquiz plaatsgevonden. De pubquiz was goed bezocht, er waren 25 
50 mensen aanwezig, inclusief bestuurs- en commissieleden. De pubquiz 26 
werd gehouden in het cultuurcafé en bestond uit zes rondes: een fotoblad 27 
ogenronde, twee vragenrondes, een Nijmegenronde, een fragmentenronde en 28 
een muziekronde. De pubquiz had om de twee rondes een pauze. In de 29 
eerste pauze werden nacho's op tafel gezet en in de tweede pauze kregen de 30 
aanwezigen bitterballen. Ieder lid uit het winnende team kreeg een klein flesje 31 
wijn en een chocoladereep. De sfeer tijdens de pubquiz was gezellig en aan 32 
het eind kreeg de commissie positieve reacties van de deelnemers.  33 

o D. Hendriks vraagt hoe de verdeling (pre)master- en masterstudenten 34 
was. 35 

o M. in ’t Zandt zegt dat er zowel pre-masterstudenten als 36 
masterstudenten waren, alleen waren meer pre-masterstudenten dan 37 
masterstudenten aanwezig.  38 

 39 
b. Penningmeester 40 

- Op woensdag 10 oktober 2018 is het contract met AthenaSummary 41 
ondertekent door Linda en Hugo. Hiermee is de samenwerking tussen 42 
AthenaSummary en Postelein begonnen. Postelein verkoopt de 43 
samenvattingen van AthenaSummary op haar kamer en ontvangt daar een 44 
deel van het verkoopbedrag van. AthenaSummary zorgt voor de levering van 45 
de samenvattingen. Binnenkort zal een evaluatiegesprek plaatsvinden met 46 
AthenaSummary over periode 1. 47 

- Op woensdag 14 november 2018 heeft de eerste mannenactiviteit 48 
plaatsgevonden in Next Level. Hierbij waren 11 leden aanwezig, inclusief 49 
commissie en bestuur. Tijdens deze activiteit werd in vier teams met vier 50 
spellen gestreden om de begeerde titel ‘kroegtijger’. De avond werd 51 
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afgesloten met een bloedstollende finale beerpong tussen de twee beste 1 
teams. De winnaar kreeg als hoofdprijs glowsticks om de avond mee te 2 
vervolgen bij InGLOWrious.  3 

 4 
c. Commissaris PR 5 

- Op woensdagavond 5 september heeft de propedeuse-uitreiking 6 
plaatsgevonden voor de reguliere PW-studenten. Op deze avond namen 58 7 
studenten hun propedeuse in ontvangst. Aan het eind van de uitreiking 8 
werden de namen van de studenten opgenoemd en mochten zij één voor één 9 
hun propedeuse in ontvangst nemen. Zij kregen daarbij een roos aangeboden 10 
namens studievereniging Postelein, uitgereikt door de voorzitter en 11 
commissaris PR. 12 

- Op dinsdag 9 oktober vond de Bella ciao Borrel plaats. Dit was de eerste 13 
borrel van de nieuwe promotiecommissie. Bij de borrel waren 87 leden 14 
aanwezig. Het was erg gezellig, helaas was er een miscommunicatie over de 15 
acties die er zouden zijn voor onze leden. Het personeel van de Fuik dacht de 16 
het ging over de actieve leden fuiken-maar-pas. Naderhand is dit besproken 17 
en opgelost zodat er geen miscommunicatie meer zal ontstaan op volgende 18 
de borrels. 19 

- Op donderdag 25 oktober vond de bacheloruitreiking plaats van 20 
Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. 55 studenten mochten 21 
hier hun bachelordiploma in ontvangst nemen. Tijdens de uitreiking hebben 22 
verschillende posteleinleden en de voorzitter een praatje gedaan. Vervolgens 23 
werden de bachelordiploma’s uitgereikt. Tot slot werden zij ook namens 24 
Postelein gefeliciteerd middels een roos die uitgereikt werden door de 25 
voorzitter en commissaris PR. 26 

- Op dinsdag 13 november vonden in twee rondes de bacheloruitreiking plaats 27 
van de opleiding Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs. In totaal 28 
namen 44 studenten hier hun bachelordiploma’s in ontvangst. Aan het eind 29 
van beide uitreikingen feliciteerden de voorzitter en de commissaris PR de 30 
studenten doormiddel van het aanbieden van een roos. 31 

- Op woensdag 21 november vond de eerste eetactie plaats. De commissie 32 
heeft twee varianten ‘pizzavingers’ gemaakt die erg in de smaak vielen bij de 33 
leden. In totaal waren er 191 mensen die van een pizzavinger kwamen 34 
smullen. Het was druk maar gezellig. Al met al een hele geslaagde eetactie. 35 

- Op woensdag 21 november is via facebook een mededeling gedaan over het 36 
verwijderen van de foto’s op de posteleinsite die ouder zijn dan de introductie 37 
van 2017 omdat de fotodrive zijn limiet bereikt had. Dit moest gebeuren omdat 38 
de Google Photos geen samenwerking meer heeft met Picasa (het 39 
programma waarmee wij foto’s kunnen koppelen aan de site). Vervolgens zijn 40 
op vrijdag 23 november alle foto’s ouder dan de introductie 2017 van de 41 
Posteleinsite gehaald. Deze zijn echter wel opgeslagen op een externe 42 
hardschijf (met het oog op het Lustrumjaar en het jaarboek). 43 

- Op dinsdag 27 november vond er een Posteleinborrel plaats in de Fuik. In het 44 
begin was het erg rustig maar uiteindelijk waren er 94 leden aanwezig. Leden 45 
konden gebruik maken van de gebruikelijke acties per uur. Van 21.00- 22.00 46 
uur een fles wijn voor 10 euro, 22.00-23.00 uur een meter bier voor 10 euro en 47 
van 23.00-00.00 uur een bucket voor 5 euro. Daarnaast is Postelein sinds de 48 
borrel permanent aanwezig in de Fuik want het 23e bestuur heeft een lijst met 49 
Posteleinshirt aan de muur mogen hangen. 50 
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- De afgelopen periode zijn de eerste drie artikelen van de jaarboekcommissie 1 
online gekomen. Als eerst kwam het artikel ‘Autisme in beeld’. Hierin werden 2 
twee Netflix-series waarvan de hoofdpersoon autisme heeft onder de loop 3 
genomen. In totaal heeft het facebookbericht 1575 mensen bereikt en hebben 4 
103 mensen geklikt op link. 5 
Daarna kwam het artikel over ‘Running therapy’. Hierin werd Marloes Vromans 6 
(alumni van de RU) geïnterviewd over haar werk als running therapeut. Dit 7 
artikel is alleen verschenen in de nieuwsbrief. 8 
Tot slot kwam het artikel ‘Help wie moet voor de klas’. Dit artikel ging over het 9 
lerarentekort wat ook in Nijmegen speelt, met daarbij een korte checklist over 10 
leraar gedrag. In totaal heeft het facebookbericht 1112 mensen bereikt en 11 
hebben 81 mensen op de link geklikt. 12 

o L. Streppel vraagt hoe de reacties zijn op de artikelen.  13 
o Sofie zegt dat ze van een aantal mensen heeft gehoord dat de artikelen 14 

leuk zijn.  15 
o V. van de Pol zegt dat ze blij is dat de Posteleinpost weg is. Ze zegt dat 16 

ze de onderwerpen van de artikelen leuk vindt en vraagt of er nog 17 
steeds iets met de masterkaartjes gedaan worden.  18 
§ Sofie zegt dat ze niet weet waar de masterkaartjes heen moeten.   19 
§ V. van de Pol zegt dat Sofie kan kijken bij de examencommissie in 20 

plaats van het secretariaat.  21 
 22 
d. Commissaris Onderwijs 23 

- Donderdag 8 november heeft de lezing ‘hechtingsproblematiek en 24 
traumaverwerking’ plaatsgevonden, gegeven door E. van Krieken. De 25 
opkomst was fantastisch; er waren maar liefst 122 mensen aanwezig, inclusief 26 
bestuurs- en commissieleden. Reacties waren positief en velen gaven aan het 27 
onderwerp heel interessant te vinden. Echter gaven aanwezigen aan dat ze 28 
niet op de hoogte waren dat veel ingegaan zou worden op de ‘paarden’ en dat 29 
ze het jammer vonden dat er geen concrete ervaring gedeeld werd. 30 

- Maandag 12 november heeft de workshop assertief communiceren 31 
plaatsgevonden. Bij de workshop waren 15 mensen aanwezig, inclusief 32 
bestuurs- en commissieleden. De workshop is gegeven door SPS-NIP, sectie 33 
studenten psychologie. In de workshop is besproken wat assertief 34 
communiceren inhoudt en hoe je assertief communiceren kunt toepassen in 35 
het dagelijkse leven. Door middel van oefeningen zijn praktijksituaties 36 
besproken en geanalyseerd. De reacties waren alom positief, studenten 37 
gaven aan er veel aan gehad te hebben en een duidelijker beeld te hebben 38 
van assertiviteit.  39 

o M. in ’t zandt vraagt waarom de opkomst zo laag was.  40 
o Marte zegt dat het onderwerp veel mensen niet aansprak. De workshop 41 

begon ook op maandag om 18.00 uur. Dit is geen handig tijdstip. Veel 42 
mensen waren op stage en konden niet naar de workshop. We nemen 43 
dit in ieder geval mee voor de volgende keer.  44 

- Woensdag 28 november heeft de lezing dialectische gedragstherapie 45 
plaatsgevonden. Bij de lezing waren 33 mensen aanwezig, inclusief bestuurs- 46 
en commissieleden. De lezing is gegeven door U. Witteveen, dialectisch 47 
gedragstherapeute. Zij houdt zich bezig met de problematiek zoals borderline  48 
en dwangproblematiek. Een ervaringsdeskundige was aanwezig, aan wie 49 
vragen gesteld konden worden. 50 
 51 
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 1 
e. Commissaris Activiteiten 2 

- Op donderdag 18 oktober heeft de eerste BaMyPo van het jaar 3 
plaatsgevonden. Het feest is goed bezocht, er waren met name veel externen 4 
aanwezig waardoor de opbrengst van heet feest hoger uitviel dan op 5 
voorhand ingeschat. Het was een gezellige avond, een aantal mensen hadden 6 
zich aan het thema gehouden en er was leuke muziek. Wel werd opgemerkt 7 
dat niet alle commissie leden precies wisten, wat precies de afspraken waren 8 
bij de deurdienst. Dit is nogmaals uitgelegd en daarna ging het beter. Verder 9 
kwam er de avond van de BaMyPo nog een post online op de Facebook van 10 
de El Sombrero over de nacht college en daarbij gingen de deuren om 22:00 11 
open terwijl de BaMyPo om 23:00 zou beginnen. Dit wordt meegenomen in 12 
het volgende gesprek met de bedrijfsleider.  13 

- Op woensdag 14 november 2018 heeft het eerste Inglorious feest van dit jaar 14 
plaatsgevonden. Het thema was InGLOWrious en de commissie had 15 
glowsticks en vlaggetjes geregeld om de 3G aan te kleden. Het feest werd 16 
goed bezocht en de 3G was een leuke locatie voor het feest. Het was erg 17 
gezellig en er waren veel mensen, waaronder ook veel Posteleinleden, 18 
aanwezig. Het was een geslaagd feest ondanks dat de beloofde blacklights er 19 
niet waren en er dus niet veel GLOW was! 20 

o I. van Wezel vraagt of Inglorious op woensdag in plaats van donderdag 21 
beviel en of de Drie Gezusters in plaats van El Sombrero beviel.  22 

o Kelsey zegt dat beiden goed bevalt. Het was wel heel druk in de Drie 23 
Gezusters. De kelder werd even open gegooid, alleen stonk het daar 24 
en ging deze al snel weer dicht.  25 

- Op dinsdag 13 november 2018 is de skireis inschrijving geopend. Vooraf 26 
gaande aan de inschrijving is in week 45 het promotiefilmpje getoond in de 27 
pauzes van verschillende colleges. Helaas is de skireis dit jaar niet vol. We 28 
hebben nog 16 van de 35 plekken over. Tot vrijdag 23 november konden alle 29 
contracten worden ingeleverd en uiteindelijk zijn er achttien contracten, 30 
inclusief bestuur, commissie en leraren ingeleverd.  31 

 32 
f. Voorzitter 33 

- Op woensdag 3 oktober 2018 heeft de constitutieborrel van het 24e bestuur 34 
der studievereniging Postelein plaatsgevonden in Next Level. Tussen 19.00 35 
en 20.00 uur was de gelegenheid voor familie en vrienden om het bestuur te 36 
feliciteren. Vanaf 20.00 konden andere besturen het 24e bestuur feliciteren. 37 
Het was een gezellige en geslaagde avond!  38 

- Op woensdag 24 oktober heeft om 16.30 uur de docentenborrel 39 
plaatsgevonden in het Cultuurcafé. Drie weken voorafgaand aan deze borrel 40 
zijn de uitnodigingen per mail verstuurd naar A. Bosman en A. van Hove, zij 41 
stuurden deze door naar de docenten. Uiteindelijk zijn er tien docenten 42 
aanwezig geweest op de docentenborrel, waarvan zich er vijf hadden 43 
aangemeld. Dit betroffen 9 docenten van de RU en 1 docent van de HAN. 44 
Tijdens de borrel is er een quiz gespeeld en heeft het bestuur gezellig gepraat 45 
met de docenten. Er hing een gezellige sfeer, de reacties van de docenten en 46 
het bestuur waar het positief, waardoor het een geslaagde docentenborrel 47 
was. 48 

o L. Streppel vraagt of veel nieuwe docenten op de borrel afkwamen of 49 
alleen oude docenten.  50 
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o Linda zegt dat beide groepen zijn geweest. Het was jammer dat weinig 1 
docenten van de HAN aanwezig waren. We hopen voor volgend jaar 2 
meer mensen van de HAN te bereiken.  3 

- Op donderdagavond 8 november 2018 heeft de Actieve Leden Kennismaking 4 
plaatsgevonden. Om 18.00 uur werden de actieve leden verwacht bij het 5 
Spinozagebouw, waar voor ieder actief lid een frietje en een snack was 6 
geregeld. Dit in samenwerking met Frietje Plus. Vervolgens is er uitleg 7 
gegeven over de rest van de avond en zijn de regels van de commissiebattle 8 
uitgelegd. Op zaterdag 10 november 2018 is een document met de regels 9 
geplaatst op de Actieve Leden Facebookpagina. Na het eten werden de 10 
actieve leden in groepjes gedeeld. Bij de Rabobank konden zij per groep een 11 
envelop vinden met een cryptische beschrijving, die hen zou leiden naar een 12 
locatie in de stad. Bij deze locatie hebben zij een spel gespeeld en kregen zij 13 
een nieuwe cryptische beschrijving voor de volgende locatie. De afsluiting 14 
vond plaats in Café de Fuik, waar alle actieve leden een muntje kregen voor 15 
een drankje. Aan de Actieve Leden Kennismaking hebben 70 actieve leden 16 
deelgenomen. Over de gehele avond zijn enthousiaste reacties gekomen. Er 17 
hing een leuke sfeer en de actieve leden hebben op een gezellige manier 18 
kennis kunnen maken met elkaar. Het was een leuke en gezellige opening 19 
van het jaar!  20 

- Op donderdag 15 november 2018 heeft om 18.00 uur de 21 
commissiehoofdentraining plaatsgevonden. Hierbij waren 13 22 
commissiehoofden aanwezig. Eerst is er een plenaire uitleg gegeven over 23 
het onder andere het commissiehoofdenprotocol, de 24 
commissiehoofdendrive, voorbeelden van draaiboeken, de jaarplanning en 25 
Sponsit. Dit onder het genot van pizza’s. Vervolgens is er een 26 
kennismakingsspel gespeeld. Daarna zijn door middel van een quiz en het 27 
propjesspel verschillende problemen/moeilijkheden besproken waar een 28 
commissiehoofd tegen aan kan lopen in de commissie en zijn er mogelijke 29 
aanpakken behandelt. De avond verliep goed.  30 

 31 
5. Update N.K.S.W. Kompanio   32 
S-cape 33 
De s-cape commissie is inmiddels volledig gevuld. J. van Dongen zit vanuit Postelein 34 
in deze commissie. De eerste S-cape zal plaatsvinden op 4 december 2018 om 35 
23.00 uur bij Sjors & Sjimmie. De verkoop is geopend op woensdag 7 november 36 
2018. Op dit moment zijn er 17 kaartjes verkocht en zijn er nog 58 kaartjes die 37 
verkocht kunnen worden. 38 

- E. Gutteling vraagt hoe de kaartverkoop bij andere verenigingen gaat.  39 
- Linda zegt dat ze denkt dat het daar beter gaat. Op het moment dat de 40 

kaartverkoop van start is gegaan, begonnen we allemaal langzaam. Linda 41 
zegt dat ze hier niet meer over kan vertellen.  42 

 43 
Social Sciences in your future 44 
Afgelopen dinsdag 20 t/m donderdag 22 november heeft het grote carrière-45 
evenement van N.K.S.W. Kompanio plaatsgevonden. De dinsdag werd een lezing 46 
gegeven door R. Schrama, waarbij 36 personen aanwezig waren. Hij vertelde over 47 
zijn carrière en tegenslagen die hij hierin ervaren heeft. De lezing werd alom positief 48 
ontvangen. Veel gaven aan de lezing als erg inspirerend, interessant en niet al te 49 
onbelangrijk, erg leuk te hebben ervaren. De volgende dag, woensdag 21 november, 50 
werden workshops gegeven door deskundigen uit verschillende disciplines. De 51 
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workshops die aangeboden werden waren: LinkedIn (ENG), Meditation (ENG), 1 
Professionality (ENG), Keuzestress, Samenwerking en ‘Ik weet niet wat ik wil’. In 2 
totaal zijn er 84 inschrijvingen geweest voor de workshops. Donderdag 22 november 3 
vond als laatste de Business Case Challenge plaats. Pluryn en Bovemij kwamen 4 
langs en beschreven een probleem, die de groep studenten vervolgens gezamenlijk 5 
moest oplossen. De oplossing werd gepitcht en hierop ontvingen de studenten 6 
feedback van de deskundigen. Hierbij waren 25 personen aanwezig.  7 

- M. Kho vraagt of de promotie van Kompanio is geëvalueerd. 8 
o Marte zegt dat dit nog niet geëvalueerd is. Ze zegt dat Kompanio 9 

veel heeft gepromoot. Poster zijn opgehangen, mondelinge 10 
promotie, promotie op digitale borden en collegepraatje zijn 11 
gehouden. Op Facebook zijn ook nog veel mensen voor de 12 
activiteiten uitgenodigd. Ze zegt dat de lezing minder goed werd 13 
bezocht omdat hij in het Nederlands werd gegeven. De andere 14 
workshops werden in het Engels gegeven en deze zaten al snel vol.  15 

o M. Kho geeft als tip om meer bij andere verenigingen en 16 
doelgroepen te promoten. Haar vriend is mee geweest naar de 17 
lezing en hij dacht dat veel mensen van zijn opleiding de lezing erg 18 
interessant zouden vinden. 19 

- I. van Wezel zegt dat zelf moest werken om 22.00 uur. Op Facebook 20 
stond dat de lezing tot 22.30 uur duurde. Uiteindelijk bleek dat de lezing 21 
vele eerder afgelopen was. Ze geeft als tip mee om de tijden bij het 22 
Facebookevenement minder breed te nemen.  23 

 24 
Buddy Project 25 
In oktober is het buddyproject van start gegaan. De Radboud buddy’s zijn gekoppeld 26 
aan de internationale studenten, er hebben drie activiteiten plaatsgevonden. 27 
Allereerst een kennismakingslunch, waar de opkomst zeer laag was. Vervolgens op 28 
woensdag 17 oktober een Audiomaster in Riley’s Pub, waar de opkomst hoog was 29 
en er een goede sfeer hing. Als derde een kroegentocht op dinsdag 6 november, 30 
waarbij 10 deelnemers aanwezig waren. In een groep zijn zij langs de kroegen 31 
gegaan, de reacties waren erg positief.  32 
 33 
V. van de Pol vraagt zich af of nagedacht is over hoelang er nog Kompanio updates 34 
gegeven moeten worden. Ze vindt persoonlijk de updates leuk, maar te uitgebreid en 35 
gedetailleerd. Hier kan over nagedacht worden.  36 
 37 
6. Presenteren financieel jaarverslag 2017-2018 38 
Linda zegt dat het financieel jaarverslag 2017-2018 gepresenteerd gaat worden. 39 
Hiervoor wordt B. van Enckevort, lid van de kascontrolecommissie, naar voren 40 
gehaald om het verslag van de kascontrolecommissie te presenteren.  41 
 42 
B. van Enckevort zegt dat de tweede kascontrole op 2 oktober 2018 is uitgevoerd. B. 43 
van Enckevort vertelt het volgende over de kascontrole.  44 
Volgens Conscribo zou € 455,12 in de hoofdkas moeten zitten. Dit bleek het geval te 45 
zijn. Volgens Conscribo zou € 50,00 in de samenvattingenkas moeten zitten. Volgens 46 
Conscribo zou € 50,00 in de tijdelijke kas moeten zitten, dit bleek het geval te zijn. 47 
Volgens Conscribo zou € 50,00 in wisselgeldkas 1 moeten zitten, dit bleek het geval 48 
te zijn. Volgens Conscribo zou € 50,00 in wisselgeldkas 2 moeten zitten, dit bleek 49 
ook het geval te zijn. Volgens Conscribo zou € 50,00 in wisselgeldkas 3 moeten 50 
zitten, dit bleek ook het geval te zijn. Opvallend tijdens de controle was dat de 51 
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noteringen van de kastransacties van de studiereis miste. Tijdens de studiereis is 1 
geld gepind en hiermee zijn uitgaven gedaan. De bonnen van deze uitgaven zijn wel 2 
terug te vinden in de boekhoudmap. Echter zijn dit contante uitgaven, om die reden 3 
moeten deze transacties via het kasboek lopen. Wanneer alle pinbonnen en alle 4 
bonnen van de uitgaven in de boekhoudmap worden gedaan, is het moeilijk om de 5 
uitgaven te traceren. Dit is onder andere voor de kascontrolecommissie niet 6 
inzichtelijk. Het bleek dat dit de afgelopen twee jaar op deze manier is gedaan. Dit is 7 
besproken en opgelost. Vanaf komend jaar zullen deze transacties weer op de juist 8 
manier worden verwerkt.  9 
Hiernaast heeft één lid € 0,45 meer teruggegeven dan op de bon vermeld stond. 10 
Tenslotte ontbraken een aantal referentienummers of bleken ze niet overeen te 11 
komen met Conscribo. Deze gegevens zijn gewijzigd en gecontroleerd.  12 
 13 
B. van Enckevort geeft complimenten aan W. Derksen voor haar goede financiële 14 
werk.  15 
 16 
De ALV klapt.  17 
 18 
W. Derksen wordt uitgenodigd om het financieel jaarverslag 2017-2018 te 19 
presenteren.  20 
 21 
Linda zegt dat spel- en stijlfouten tot een week na de alv gemaild kan worden en het 22 
financieel jaarverslag 2017-2018 per pagina doorlopen wordt.  23 
 24 
De ALV klapt.  25 
 26 
Pagina 1 27 
L. Streppel zegt dat de foto op de voorkant erg mooi is.  28 
 29 
Pagina 2 30 
M. in ’t Zandt vraagt of de naam van de studievereniging aangepast moet worden.  31 

- W. Derksen zegt dat de naam in dit verslag nog niet onderwijsinstituut 32 
genoemd hoeft te worden.  33 

 34 
Pagina 3 35 
D. Hendriks zegt dat W. Derksen geschreven heeft dat ze trots is op het 23e bestuur. 36 
Het 23e bestuur is ook trots op W. Derksen.  37 
 38 
Pagina 11 39 
B. van Enckevort zegt dat wanneer gekeken wordt naar de totale afrekening, de 40 
begroting eigenlijk € 1000,- in de min zou gaan. Echter is dit jaar € 24,- in de plus 41 
gegaan. Vier jaar geleden heeft de contributieverhoging plaats gevonden. Dit is 42 
gedaan op basis van een prognose die gemaakt is. Rond die periode ging het eigen 43 
vermogen omlaag, er moest minder uitgegeven worden en de inkomsten moesten 44 
omhoog. De afgelopen drie jaar zijn de begrotingen winstbegrotingen geweest. In 45 
eerste instantie is dit logisch omdat de sponsoring en contributie hoger uit vallen. B. 46 
van Enckevort geeft aan dat het belangrijk is dat de penningmeester goed moet 47 
kijken wat gedaan moet worden met de winst die telkens gemaakt wordt. Het is niet 48 
de bedoeling dat het eigen vermogen van Postelein twee keer meer dan de prognose 49 
wordt. Ze zegt dat de begroting een houvast is, maar zeker overheen gegaan mag 50 
worden. Eventueel kan de bijdrage aan reizen door Postelein opnieuw hoger worden. 51 



 
 

9 
 

Eerder leverde Postelein een bijdrage van 10%, dit is veranderd naar 5%. Ze geeft 1 
aan dat dit punten zijn waar naar gekeken kan worden. Je mag als vereniging niet 2 
oneindig lang wist maken.  3 

- W. Derksen bedankt B. van Enckevort voor haar feedback.  4 
 5 
Pagina 18 6 
Regel 5: O. Nelissen zegt dat 31 december 2018 verandert moet worden naar 31 7 
december 2017.  8 
 9 
Regel 21: B. van Enckevort zegt namens T. van Egmond dat hier introductieshirts 10 
genoemd zijn en bij de eindafrekening lijkt het over te komen alsof het 11 
mentorenshirts zijn.  12 

- W. Derksen zegt dat de mentorenshirts gesponsord zijn en de introductieshirts 13 
voor de kindjes € 0,80 per shirt zijn. Hier worden dus de shirts voor de kindjes 14 
bedoeld.  15 

 16 
Regel 38: B. van Enckevort zegt namens T. van Egmond dat werkacties van het 17 
bestuur voor reizen niet hoeven omdat het bestuur het druk genoeg heeft.  18 
 19 
Regel 39: M. in ’t Zandt vraagt of de hele borg van de fusten terug is gekregen.  20 

- W. Derksen zegt dat de hele borg is teruggegeven. De kosten zijn hier lager 21 
omdat de kosten voor de mensen die bleven slapen eraf zijn gehaald.  22 

- M. in ’t Zandt zegt dat eerst aangegeven was dat de borg niet werd 23 
teruggegeven.  24 

- V. van de Berg zegt dat dit kwam doordat ze laat reageerden.  25 
 26 
Pagina 19 27 
Regel 12: O. Nelissen zegt dat de tweede komma weg moet.  28 
 29 
Pagina 20 30 
Regel 35-36: B. van Enckevort vraagt namens T. van Egmond waarom gekozen is 31 
voor wijn als sponsorenbedankje en wie de vaste sponsoren zijn. Het zijn belangrijke 32 
mensen om een goede relatie mee te onderhouden.  33 

- Sofie zegt dat zij de flessen heeft rondgebracht. De reacties op de flessen wijn 34 
waren juist positief.  35 

- W. Derksen zegt dat de vaste sponsoren de Fuik, De Waagh, Next Level, ‘t 36 
Zusje, SOOS en Studystore zijn.  37 

 38 
Pagina 21 39 
Regel 46: B. van Enckevort zegt namens T. van Egmond dat het kostenoverzicht op 40 
pagina 9 niet overeenkomt met de kosten in deze alinea.  41 

- W. Derksen zegt dat de totalen waarschijnlijk niet kloppen. Dit zal aangepast 42 
worden.  43 

 44 
Lid komt de ALV binnen.  45 
 46 
Pagina 22  47 
Regel 45: E. Gutteling zegt dat hier € 18,10 beschreven staat en in het overzicht € 48 
18,90. Ze vraagt welk bedrag klopt.  49 

- W. Derksen zegt dat het waarschijnlijk € 18,90 moet zijn. Hier gaat ze naar 50 
kijken.  51 
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- B. van Enckevort zegt wanneer alles wordt nagerekend, dit bedrag € 18,10 1 
moet zijn.   2 

 3 
Pagina 25 4 
Regel 25-26: B. van Enckevort vraagt namens T. van Egmond wat de reden is 5 
waarom maar vier van de vijf leden hebben terugbetaald wat te veel gedeclareerd.  6 

- W. Derksen zegt dat ze lang achter de vijfde persoon heeft aangezeten en 7 
opgegeven moment is gestopt hiermee omdat het maar om € 2,- ging.  8 

 9 
Pagina 33 10 
B. van Enckevort vraagt zich af of de € 50,- die verloren is gegaan tijdens de 11 
studiereis, niet beter onder de post ongezien gezet kan worden.  12 

- W. Derksen zegt dat ze het onder studiereis heeft neergezet omdat op deze 13 
manier duidelijk is waar het mis is gegaan.  14 

 15 
B. van Enckevort zegt namens T. van Egmond dat het financieel jaarverslag 2017-16 
2018 goed is geschreven en dat te zien is dat W. Derksen goed met cijfers bezig is.  17 

- B. van Enckevort zegt dat ze zich bij deze mening aansluit.  18 
 19 
W. Derksen bedankt de ALV.  20 
 21 
De ALV klapt.  22 
 23 
7. Stemmen financieel jaarverslag 2017-2018 24 
Linda zegt dat gestemd zal worden over het Financieel Jaarverslag 2017-2018. 25 
Wanneer voor wordt gestemd, is dit voor het Financieel Jaarverslag 2017-2018. 26 
Wanneer tegen wordt gestemd, is dit tegen het Financieel Jaarverslag 2017-2018. 27 
Wanneer blanco wordt gestemd, telt de stem alleen mee voor het quorum.  28 
 29 
Het quorum is vastgesteld op 25 30 
 31 
Het financieel jaarverslag 2017-2018 is aangenomen met  32 
25 stemmen voor 33 
0 stemmen blanco 34 
0 stemmen tegen  35 
 36 
De ALV klapt.  37 
 38 
8. Dechargeren 23e bestuur der studievereniging Postelein   39 
Linda zegt dat het 23e bestuur wordt gedechargeerd omdat het Financieel 40 
Jaarverslag 2017-2018 is aangenomen.  41 

 42 
Met de volgende hamerslag dechargeert Linda I. van Wezel als commissaris 43 
Activiteiten 2017-2018. 44 
Met de volgende hamerslag dechargeert Linda M. Kho als commissaris Onderwijs 45 
2017-2018. 46 
Met de volgende hamerslag dechargeert Linda V. van den Berg als commissaris PR 47 
2017-2018. 48 
Met de volgende hamerslag dechargeert Linda W. Derksen als penningmeester 49 
2017-2018. 50 
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Met de volgende hamerslag dechargeert Linda D. Hendriks als secretaris en 1 
vicevoorzitter 2017-2018. 2 
Met de volgende hamerslag dechargeert Linda L. Streppel als voorzitter 2017-2018.  3 
 4 
De ALV klapt.  5 
 6 
9. Presenteren statutenwijziging 7 
Linda zegt dat vanuit het 24e bestuur het advies tot statutenwijziging is meegegeven. 8 
De afgelopen periode is hieraan gewerkt. De statuten zijn opnieuw doorgenomen 9 
samen met het 23e bestuur. Vervolgens is een afspraak gemaakt bij de notaris en 10 
zijn de wijzigingen besproken. Hieruit volgde een document wat niet klopte. In het 11 
document waren aangegeven wijzigingen niet of niet goed doorgevoerd, stonden 12 
spellingsfouten in, waren onderwerpen weggelaten die niet uit de statuten kunnen en 13 
waren ongevraagde onderwerpen toegevoegd. De notaris is hierover gebeld en het 14 
word bestand is met opmerkingen teruggestuurd. De notaris heeft vervolgens een 15 
nieuwe statutenwijziging geschreven aan de hand van de aangegeven opmerkingen. 16 
Echter is dit document nog steeds niet compleet. Als reactie hierop is een bestand 17 
opgesteld met alle vragen en onduidelijkheden over de statuten. Dit bestand zal 18 
gegeven worden aan een rechtswinkel, aangezien de notaris geen duidelijkheid 19 
geeft. Wanneer meer duidelijkheid is over de statuten, wordt de notaris opnieuw 20 
benaderd.  21 
Dit betekent dat op dit moment geen compleet document opgesteld kan worden. 22 
Daarom is besloten om de statutenwijziging niet te presenteren. Voor de volgende 23 
alv in april zal een denktank of nieuwe alv gepland worden waarin het document 24 
besproken wordt en men vragen en opmerkingen kan maken. In april zal de 25 
statutenwijziging worden besproken. Echter kunnen de statuten alleen ingestemd 26 
worden als twee derde van het aantal leden van Postelein aanwezig is op de alv. 27 
Wanneer dit quorum niet wordt behaald, zal een tweede alv gepland moeten worden 28 
tussen 7 en 30 dagen na de alv in april. Hierin zal het stuk in dezelfde versie worden 29 
besproken en mag, ongeacht het quorum, over de statutenwijziging worden gestemd. 30 
Dit zal in praktijk een korte alv zijn. Deze alv zal een makkelijkere vorm krijgen dan 31 
de normale alv en zal plaatsvinden op de universiteit. Het quorum zal bij deze alv 32 
waarschijnlijk niet worden behaald, waardoor de stemming wordt uitgesteld naar de 33 
alv in april. Hierin zullen de statuten besproken worden en kan hierover gestemd 34 
worden. 35 

- D. Hendriks geeft als tip mee om de eerste alv waar het quorum waarschijnlijk 36 
niet behaald wordt, op de universiteit te houden.  37 

o Linda zegt dat dit ook de bedoeling is. De ALV zal kort en klein worden 38 
gehouden.  39 

- E. Gutteling vraagt of de manier van het wijzigen van de statuten ook in de 40 
statuten gewijzigd kan worden.  41 

o L. Streppel zegt dat dit niet kan. Het is namelijk de basis van de 42 
vereniging. Deze regels zijn vastgesteld en kunnen niet veranderd 43 
worden. Het voordeel van deze manier van wijzigen, is dat er zo 44 
genoeg mogelijkheden zijn waar leden meningen kunnen geven over 45 
de wijziging.  46 

 47 
Linda zegt dat de statutenwijziging verder wordt uitgewerkt en hier de volgende alv 48 
hopelijk over gestemd kan worden. Het stemmen van de statutenwijziging gaat 49 
hierom niet door.  50 
 51 
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10. Stemmen statutenwijziging 1 
Het stemmen over de statutenwijziging vervalt.  2 
 3 
11. Presenteren wijzigingen website 4 
Linda geeft Cilla het woord voor het presenteren van de website wijzigingen. Cilla zal 5 
deze bespreken. Hierna kan de ALV vragen stellen en zal over de wijzigingen 6 
gestemd worden.  7 
 8 
Cilla zegt dat de aanleiding van de websitewijzigingen is omdat de Posteleinsite 9 
verouderd is en belangrijke functies op de website niet werken. De website zal 10 
worden aangepast in samenwerking met de webhost Best4u. Zij hebben een offerte 11 
opgesteld en deze staat vermeld in het document van de websitewijziging. Het 12 
document wordt doorgenomen met de ALV.  13 
 14 
Cilla zal samenvattend de procedure van de websitewijziging vertellen. Vervolgens 15 
kunnen vragen gesteld worden over het wijzigingsvoorstel. Cilla zegt dat gekozen is 16 
voor het design van thema 2. Dit design ziet er modern uit. Aan het design wordt 17 
door Postelein elementen geleverd die toegevoegd kunnen worden, denk hierbij aan 18 
foto’s en standaard teksten. De verschillende functies die toegevoegd moeten 19 
worden aan de website staan vermeld in het websitewijzigingsvoorstel. Wanneer het 20 
bestuur tevreden is over de website wordt een testversie opgestuurd en kunnen de 21 
laatste aanpassingen en wijzigingen gedaan worden.  22 
 23 
M. Kho vraagt waarom leden niet zijn of haar eigen gegevens kunnen aanpassen.  24 

- Cilla zegt dat dit overwogen is. Echter heeft de webhost geadviseerd om dit in 25 
eigen handen te houden om het overzicht over de ledenadministratie te 26 
houden. Daarom is besloten om dit niet te doen.  27 

 28 
B. van Enckevort vraagt namens T. van Egmond waarom leden het wachtwoord van 29 
hun Postelein account niet zelf kunnen aanpassen. 30 

- Cilla zegt dat dit dezelfde reden is als net vermeld. Op deze manier houdt de 31 
secretaris zelf het overzicht over de ledenadministratie. De optie is aanwezig 32 
om leden zelf de mogelijkheid te geven om hun wachtwoord aan te laten 33 
passen. Echter kost dit ongeveer € 200,- extra.  34 

- D. Hendriks zegt dat het toegankelijk is om leden de mogelijkheid te geven om 35 
wel hun wachtwoord aan te laten passen en dat € 200,- extra kosten niet veel 36 
uit maakt. 37 

- Linda vraagt of iemand uit de alv bezwaar heeft tegen ongeveer € 200,- extra 38 
kosten voor het toevoegen van de mogelijkheid dat leden hun eigen 39 
wachtwoord kunnen aanpassen.  40 

o Niemand heeft bezwaar.  41 
 42 
E. Oplaat vraagt waarom niet gekozen is voor de mogelijkheid om online te betalen 43 
voor activiteiten en reizen.  44 

- V. van de Pol zegt dat je bij online betalen geen contact hebt met leden die 45 
normaal op de Posteleinkamer voor een activiteit betalen en heb je minder 46 
contact met deze leden.  47 

- Cilla zegt dat het een overweging is die je maakt. De webhost heeft ook hier 48 
advies gegeven om de leden niet online te laten betalen, ondanks dat het 49 
makkelijk is voor leden. Daarnaast is contact tussen het bestuur en leden 50 
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belangrijk en heeft het bestuur door leden te betalen op de Posteleinkamer 1 
voor activiteiten meer contactmomenten met leden.  2 

- D. Hendriks zegt dat ze zich kan herinneren van andere besturen dat per 3 
direct betaald moet worden als je online betaalt. Niet iedereen heeft 4 
bijvoorbeeld een Raboscanner bij de hand en dan is je plek voor een activiteit 5 
misschien al afgestaan.  6 

- E. Oplaat vraagt of er een mogelijkheid is om te kiezen tussen online betalen 7 
of op de Posteleinkamer betalen.  8 

o D. Hendriks zegt dat ze dit niet weet. Bij een online bestelling kan je 9 
wel afterpay aanvinken. 10 

o Cilla zegt dat er gekozen is om niet online te betalen. In principe kan 11 
alles later aan de website toegevoegd worden. Eventueel kan 12 
onderzocht worden of leden behoefte hebben aan online betalen door 13 
dit in de jaarlijkse enquête op te nemen.  14 

o A. de Ronde zegt dat over een aantal jaar de kamer er anders uit zal 15 
komen te zien in het nieuwe gebouw. Hier kan gekeken worden of de 16 
kamer een chillplek zal blijven en of het betalen nog steeds makkelijk 17 
kan verlopen.  18 

o Linda zegt dat voor nu het online betalen geen optie wordt.   19 
 20 
Een lid komt de ALV binnen.  21 
 22 
A. de Ronde vraagt of de online handtekening alleen aan het lidmaatschapsformulier 23 
wordt toegevoegd of dit ook gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld sponsoren en 24 
reizen.  25 

- Cilla zegt dat dit een plug in is die overal toegevoegd kan worden.  26 
 27 
D. Hendriks vraagt of er over nagedacht is om leden mee te laten werken aan de 28 
nieuwe website.  29 

- Cilla zegt dat eerste de websitewijziging ingestemd moet worden en 30 
vervolgens gekeken gaat worden op welke manier verdere stappen 31 
ondernomen worden. De optie is aanwezig dat leden kunnen meewerken aan 32 
de website.  33 

- Kelsey zegt dat onder een aantal leden is gepeild of mensen interesse hebben 34 
om mee te werken aan de website. Deze interesses zijn er, dus lijkt het een 35 
leuk idee.  36 

- D. Hendriks geeft als tip mee dat de alv een goed moment is om interesses te 37 
peilen.  38 

 39 
Cilla zegt dat aan het begin van het jaar € 650,- is begroot voor de website. Echter is 40 
dit een veel te laag bedrag. Op dit moment komt een prijs van € 1.500,- uit de 41 
berekeningen. Hierbij zit de ongeveer € 200,- extra voor de mogelijkheid dat leden 42 
hun eigen wachtwoord kan aanpassen. Het is een groot bedrag. Echter kan 43 
Postelein dit wel dragen.  44 

- M. in ’t Zandt vraagt of er een optie is om zonder een standaard design te 45 
werken aanwezig is en welke kosten hieraan verbonden zijn.  46 

- Cilla zegt dat in eerste instantie de bedoeling was om de website helemaal 47 
zelf te ontwerpen, zonder een design. Echter kost dit € 1.099,- en bleken de 48 
standaard designs erg modern en mooi te zijn.  49 
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o Linda zegt dat het niet waard is om het dubbele te betalen als het 1 
uiteindelijk net zo modern en mooi zal worden als de standaard 2 
designs.  3 

o D. Hendriks zegt dat ze inderdaad denkt dat je met de thema’s verder 4 
kan komen. Ze is benieuwd welke foto als omslagfoto op de website 5 
wordt gebruikt.  6 

o Cilla zegt dat ze ook benieuwd is.  7 
 8 
L. Streppel vraagt hoe alles wordt vastgelegd met Best4U.  9 

- Cilla zegt dat Best4U een offerte heeft opgesteld. Daarnaast heeft Postelein 10 
een contract met Best4U waar afspraken zijn vastgesteld.  11 

 12 
L. Streppel wanneer de verwachting is dat de website af is.  13 

- Cilla zegt dat ze hier geen antwoord op heeft. Binnen de standaard € 600,- zit 14 
de voorwaarde dat de website zo lang mogelijk aangepast mag worden totdat 15 
iedereen tevreden is met het resultaat. Daarnaast staat in het contract met 16 
Bets4U dat een workshop Wordpress gratis gevolgd kan worden, zodat 17 
Postelein ook meer kennis heeft over Wordpress.  18 

 19 
W. Derksen vraagt of bij andere websites van Best4U is gekeken.  20 

- Cilla zegt dat hier niet naar gekeken is. Wel zijn de verschillende webhosts die 21 
twee jaar geleden zijn uitgezocht, opnieuw gebeld en gekeken of zij andere en 22 
betere mogelijkheden bieden dan twee jaar geleden. Echter was dit niet het 23 
geval. Ook is bij studievereniging SPiN gevraagd hoe zij de samenwerking 24 
met Best4U hebben ervaren bij het maken van een nieuwe website. Zij 25 
hebben dit positief ervaring. Tot slot is gevraagd bij Mycelium op welke manier 26 
zij een handtekening op de website hebben toegevoegd. Hierbij is verder geen 27 
aandacht besteed aan de webhost die zij hebben.  28 

- N. van Zijl zegt dat Mycelium via Monkeyvision voor € 477,- een website 29 
ontworpen heeft. Dit is een stuk goedkoper en het is een complete website. 30 
Het is een idee om naar Monkeyvision te gaan kijken.  31 

o Cilla bedankt N. van Zijl voor de tip.  32 
 33 
B. van Enckevort zegt dat de website pas drie jaar oud is. Ze zegt dat er goed naar 34 
andere aanbieders gekeken moet worden. Een nieuwe website kan niet elke drie jaar 35 
gebeuren. Eerder is ook gekeken naar Mooimedia. Echter zijn zij gestopt. Nu wordt 36 
gebruikgemaakt van Best4U en waren zij toentertijd ook goedkoper.  37 

- D. Hendriks zegt dat in eerste instantie de bedoeling is geweest om de 38 
website gewoon aan te passen en te zorgen dat bepaalde functies het weer 39 
gingen doen. De aanpassingen bleken zo duur te zijn, dat het aanraden werd 40 
om een nieuwe website te gaan bouwen. Best4U heeft de basis van de 41 
huidige website niet gelegd en daardoor is het voor hen ook lastiger om zo 42 
goedkoop mogelijk de huidige website aan te passen. Om deze redenen is 43 
gekozen om een nieuwe website te bouwen, in plaats van alleen aan te 44 
passen. 45 

- B. van Enckevort zegt dat dit heel aannemelijk klinkt. Kijk vooral naar het 46 
toekomstbeeld van de aanbieder. Sommige aanbieders stoppen ineens met 47 
websites maken. Drie jaar geleden was een slecht idee om een klein bedrijf te 48 
kiezen, kijk goed naar de aanbieders die nu worden geboden.  49 

o A. de Ronde zegt dat Mooimedia een freelancer is en hierom duurder. 50 
Ze zegt dat zij voor Best4U heeft gekozen omdat zij in verhouding met 51 
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de service die zij bieden het goedkoopst zijn. Zij bieden cursussen, 1 
websites en een snelle service.  2 

o B. van Enckevort vraagt of Postelein nu twee jaar een contract heeft 3 
met Best4U.  4 

o A. de Ronde zegt dat aan het einde van haar bestuursjaar is 5 
overgestapt naar Best4U omdat andere webhosts niet meer 6 
reageerden.  7 

 8 
B. van Enckevort vraagt namens T. van Egmond of de nieuwe website een grotere 9 
opslag zal hebben omdat de foto-opslag op de huidige website vol zit.  10 

- Cilla zegt dat dit de bedoeling is. De opslag gaat via Wordpress, hier wordt op 11 
dit moment ook meegewerkt.  12 

- Sofie zegt dat op dit moment de foto’s via Picasa op de website komen te 13 
staan. Echter is deze manier van werken verouderd. Hierdoor worden 14 
problemen ervaren met de foto’s op de huidige website. Bij het maken van de 15 
nieuwe website zal naar een nieuwe manier gekeken worden voor het 16 
plaatsen van foto’s op de website.  17 

 18 
B. van Enckevort zegt namens T. van Egmond dat nergens vermeld staat over 19 
afgeschermde delen van de website en vraagt hoe dit eruit gaat ziet in verband met 20 
de AVG.  21 

- Cilla zegt dat dit op dezelfde manier zal verlopen als de huidige website, dus 22 
met een login voor leden.  23 

 24 
B. van Enckevort zegt namens T. van Egmond dat het goed is dat het inschrijven 25 
voor een lidmaatschap bij Postelein makkelijker wordt gemaakt door een digitale 26 
handtekening. Op dit moment komen de inschrijvingen via Google Drive binnen dit is 27 
niet volgens de AVG. T. van Egmond vraagt hoe dit in het vervolg zal gaan verlopen 28 
en of de secretaris hier niet meer tijd aan kwijt is.  29 

- D. Hendriks zegt dat hier waarschijnlijk een plug in voor is, die geconverteerd 30 
kan worden naar een Excel bestand met een bepaald certificaat. Op deze 31 
manier komen de inschrijvingen volgens de AVG binnen. De bedoeling is dat 32 
het met de nieuwe website niet meer via Google Drive binnen komt, de 33 
handelingen zullen voor de secretaris wel hetzelfde blijven.  34 

 35 
B. van Enckevort vraagt namens T. van Egmond of het inschrijven van reizen via de 36 
website gaat verlopen.  37 

- Cilla zegt dat dit wel de bedoeling is.  38 
 39 
B. van Enckevort vraagt namens T. van Egmond wie de website gaat beheren als die 40 
is afgerond.  41 

- Cilla zegt dat dit op dezelfde manier zal verlopen als nu.  42 
- Linda zegt dat Postelein Best4U betaald om de website te onderhouden. De 43 

secretaris onderhoudt de website in hoeverre dit mogelijk is.  44 
 45 
Cilla zegt naar aanleiding van de discussies dat verschillende kanten gehoord zijn. Er 46 
zal gekeken worden naar een andere aanbieder die dezelfde kwaliteiten biedt, maar 47 
goedkoper is dan het huidige websitewijzigingsvoorstel. De wijzigingen die 48 
aangebracht worden, beschreven in het voorstel, blijven zoals deze in het voorstel 49 
zijn beschreven.  50 
 51 
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Linda zegt dat zo gestemd zal worden over het websitewijzigingsvoorstel met de 1 
toevoeging van ongeveer € 200,- voor het wijzigen van je eigen wachtwoord.  2 
 3 
12. Stemmen wijzigingen website 4 
Linda zegt dat gestemd zal worden over de websitewijziging. Wanneer voor wordt 5 
gestemd, is dit voor de websitewijziging met toevoeging van ongeveer € 200,- voor 6 
het wijzigen van je eigen wachtwoord. Wanneer tegen wordt gestemd, is dit tegen de 7 
websitewijziging. Wanneer blanco wordt gestemd, telt de stem alleen mee voor het 8 
quorum.  9 
 10 
Het quorum is vastgesteld op 25. 11 
 12 
E. Gutteling telt met Linda de stemmen. In de tijd dat geteld wordt, is een korte 13 
pauze. 14 
 15 
De wijzigingen website is aangenomen met  16 
14 stemmen voor 17 
5 stemmen blanco 18 
6 stemmen tegen  19 
 20 
De ALV klapt. 21 
 22 
Linda geeft aan dat gekeken wordt naar eventuele goedkopere mogelijkheden om de 23 
website te wijzigen. Wanneer geen betere mogelijkheid gevonden is, zal verder 24 
gewerkt worden met het ingestemde voorstel.  25 
 26 
13. Voorstellen kascontrolecommissie 2018-2019 27 
Linda zegt dat de kascontrolecommissie 2018-2019 wordt voorgesteld. De nieuwe 28 
kascontrolecommissie 2018-2019 wordt uitgenodigd om zichzelf voor te stellen. De 29 
alv kan na het voorstellen eventuele vragen stellen.  30 
 31 
De voorgestelde kascontrolecommissie 2018-2019 is:  32 

- B. van Enckevort zegt dat ze 24 jaar is en de bachelor Pedagogische 33 
Wetenschappen heeft afgerond en nu de master Onderwijswetenschappen 34 
volgt. Ze vertelt dat ze penningmeester en vice-voorzitter van Postelein is 35 
geweest, lid is geweest van de promotiecommissie en actiefcommissie, lid van 36 
de Raad van Advies is geweest en tijdens haar bestuursjaar in de 37 
kascontrolecommissie van het SOFv heeft gezeten. Afgelopen jaar heeft ze 38 
ook de kascontrolecommissie bij Postelein gedaan en voor nog een jaar is 39 
gevraagd voor de kascontrolecommissie.  40 

- E. Gutteling zegt dat ze 20 jaar is en derdejaars regulier student van 41 
Pedagogische Wetenschappen. Ze heeft binnen Postelein een jaar in de 42 
promotiecommissie en lezingencommissie gezeten en ze is twee jaar lid 43 
geweest van de samenvattingencommissie. Afgelopen jaar heeft ze een 44 
bestuursjaar bij Kompanio gedaan. Ze vertelt dat ze hier kennis op heeft 45 
gedaan van een kleine begroting. Op dit moment is ze vicevoorzitter van de 46 
Facultaire Studentenraad (FSR) en doet ze hiermee ervaring op met de 47 
begroting van de faculteit. Het lijkt haar leuk en leerzaam om ook binnen 48 
Postelein bezig te zijn met de financiën.  49 

 50 
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Linda zegt dat A. van der Velden helaas afwezig is. Linda zal het ingezonden 1 
voorstelstukje van A. van der Velden voorlezen.  2 

- A. van der Velden zegt dat ze 24 jaar is en oorspronkelijk uit Den Bosch komt. 3 
De afgelopen twee jaar heeft ze een plekje gevonden in Nijmegen. Ze vertelt 4 
dat ze de ALPO heeft gestudeerd en op dit moment werkzaam is als 5 
leerkracht op verschillende basisscholen in Nijmegen. De afgelopen jaren is A. 6 
van der Velden actief lid geweest in de promotiecommissie, 7 
introductiecommissie en de mediacommissie. Ook heeft ze een bestuursjaar 8 
bij Postelein gedaan als commissaris PR. De afgelopen jaren heeft ze zich 9 
druk mogen maken over mijn eigen financiën, hoeveel moet er geleend 10 
worden van ome DUO, hoeveel bier kan nog gekocht worden en waar gaat al 11 
het geld toch heen? Nu ze een grote mensen baan heeft, hoeft ze zich niet 12 
meer druk te maken en heeft ze alle tijd om zich bezig te houden met de 13 
financiën van Postelein. Orde en structuur is een onderdeel van A. van der 14 
Velden haar leven dus is ze een geschikte kandidaat voor de 15 
kascontrolecommissie.  16 

 17 
L. Streppel zegt dat P. de Vries niet aanwezig is en hij altijd één vraag stelt. Ze 18 
vraagt wat die ene kwaliteit is dat je geschikt maakt voor de kascontrolecommissie.  19 

- B. van Enckevort zegt precisie. Ze kan op elke komma en cijfer commentaar 20 
geven.  21 

- E. Gutteling zegt dat ze van orde en structuur houdt. Ze denkt dat dit haar 22 
sterke kant is. Daarnaast is ze perfectionistisch, dit is een groot voordeel.  23 

 24 
14. Stemmen kascontrolecommissie 2018-2019 25 
Linda zegt dat gestemd zal worden over de kascontrolecommissie 2018-2019. 26 
Wanneer voor wordt gestemd, is dit voor de kascontrolecommissie 2018-2019. 27 
Wanneer tegen wordt gestemd, is dit tegen de kascontrolecommissie 2018-2019. 28 
Wanneer blanco wordt gestemd, telt de stem alleen mee voor het quorum.  29 
 30 
Het quorum is vastgesteld op 23 31 
 32 
E. Oplaat telt met Linda de stemmen. In de tijd dat geteld wordt, is een korte pauze. 33 
 34 
B. van Enckevort wordt aangenomen als lid van de kascontrolecommissie 2018-2019 35 
met  36 
22 stemmen voor 37 
0 stemmen blanco 38 
1 stemmen tegen  39 
 40 
E. Gutteling wordt aangenomen als lid van de kascontrolecommissie 2018-2019 met  41 
22 stemmen voor 42 
1 stemmen blanco 43 
1 stemmen tegen  44 
 45 
A. van der Velden wordt aangenomen als lid van de kascontrolecommissie 2018-46 
2019 met  47 
22 stemmen voor 48 
0 stemmen blanco 49 
1 stemmen tegen  50 
 51 
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Linda feliciteert de kascontrolecommissie 2018-2019 met de instemming.  1 
 2 
De ALV klapt. 3 
 4 
15. Deinstalleren kascontrolecommissie 2017-2018 / installeren 5 
kascontrolecommissie 2018-2019   6 
Linda zal eerst de kascontrolecommissie 2017-2018 de-installeren. Vervolgens zal 7 
de kascontrolecommissie 2018-2019 worden geïnstalleerd. 8 

 9 
Met de volgende hamerslag de-installeert Linda V. van de Pol, M. Kunst en B. van 10 
Enckevort als kascontrolecommissie 2017-2018. 11 
Met de volgende hamerslag installeert Linda B. van Enckevort, E. Gutteling en A. van 12 
der Velden als kascontrolecommissie 2018-2019. 13 
 14 
De ALV klapt.  15 
 16 
16. W.V.T.T.K. 17 
 18 
Voorstellen Raad van Advies 2019 19 
Linda bedankt A. de Ronde, P. de Vries en I. Pieneman als Raad van Advies voor 20 
afgelopen jaar. Linda zegt dat het echte bedankje nog zal volgen.  21 
 22 
Linda zegt dat de nieuwe Raad van Advies wordt voorgesteld. A. de Ronde, N. van 23 
Zijl en M. in ’t Zandt worden uitgenodigd om naar voren te komen. Linda zegt dat de 24 
Raad van Advies 2019 zichzelf zal voorstellen en de ALV hierna eventuele vragen 25 
kan stellen.  26 

- A. de Ronde zegt dat ze 22 jaar oud is en vijfdejaarsstudent van 27 
Pedagogische Wetenschappen. Ze is het tweede jaar van haar studie actief 28 
geworden bij Postelein en in haar derde jaar heeft ze een bestuursjaar bij 29 
Postelein gedaan als secretaris. Het afgelopen jaar heeft ze ook in de Raad 30 
van Advies gezeten van Postelein en dit jaar is ze voor nog een jaar 31 
gevraagd. Ze zegt dat het leuk vindt en er zin in heeft.  32 

- N. van Zijl zegt dat ze 20 jaar oud is en derdejaarsstudent van 33 
communicatiewetenschappen. Afgelopen jaar is ze penningmeester en 34 
vicevoorzitter van studievereniging Mycelium geweest. Ze vertelt dat Postelein 35 
haar gevraagd heeft om als Raad van Advies op te treden. Ze zegt dat ze ook 36 
in de kascontrolecommissie van Mycelium en Kompanio zit.  37 

- M. in ’t Zandt zegt dat ze 21 jaar is en vierdejaarsstudent. Op dit moment doet 38 
ze de researchmaster. Ze vertelt dat ze de afgelopen jaren actief is geweest in 39 
de skireiscommissie, ledenweekendcommissie, acquisitiecommissie en sinds 40 
dit jaar in de (pre)mastercommissie. Ze zegt dat ze geen ervaring heeft met 41 
het besturen gebied. Het lijkt haar een leuke uitdaging om met haar 42 
invalshoek en een andere kijk het 24e bestuur te ondersteunen.  43 

 44 
V. van de Pol vraagt wat de overweging is geweest om één oud bestuurslid van 45 
Postelein in de Raad van Advies te doen.  46 

- Linda zegt dat op deze manier verschillende visies en invalshoeken in de 47 
Raad van Advies zitten. A. de Ronde weet veel over Postelein. De afgelopen 48 
periode is de samenwerking met A. de Ronde prettig bevallen, zo doende is A. 49 
de Ronde opnieuw gevraagd. Daarnaast is een penningmeester in de Raad 50 
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van Advies belangrijk om een kritische blik op de financiën van Postelein te 1 
hebben. Het bestuur heeft N. van zijl het afgelopen jaar leren kennen. Ze heeft 2 
veel ervaring in de financiën van haar eigen vereniging en ze kent 3 
verschillende mensen bij Postelein waardoor ze al iets weet van Postelein. Tot 4 
slot is het bestuur op zoek geweest naar een persoon met een open en frisse 5 
blik. Daarnaast wilden we een persoon die de mening van leden kan 6 
presenteren. M. in ’t Zandt loopt al enkele jaren bij Postelein rond, is vaak op 7 
de Posteleinkamer te vinden, is betrokken bij de vereniging en weet ook veel 8 
over Postelein.  9 
Linda zegt door deze drie personen samen te zetten het 24e bestuur 10 
verschillende visies en meningen kunnen krijgen op kwesties binnen 11 
Postelein.  12 

o V. van de Pol bedankt Linda voor de uitleg.  13 
 14 
Update privacy 15 
Linda zegt dat Google Drive geen veilige database is voor het opslaan van 16 
bestanden. Edugroepen is wel een veilige database. Edugroepen werkt op de server 17 
van de universiteit. Een nadeel hiervan betreft dat Edugroepen weinig opslagruimte 18 
heeft. Het SOFv is bezig met het vergroten van deze opslagruimte. Op dit moment 19 
wordt Edugroepen gebruikt voor het opslaan van belangrijke documenten van 20 
Postelein. Daarnaast zullen commissies, waarbij persoonsgegevens gebruikt wordt, 21 
ook werken met Edugroepen. 22 
 23 
Op dit moment wordt Google Forms gebruikt voor het inschrijven van activiteiten. 24 
Echter is dit ook geen veilige manier meer. Op dit moment wordt gewerkt aan het 25 
verlopen van inschrijven van activiteiten via de website. Aangezien dit nog in zijn 26 
ontwikkeling zit, moet nog gewerkt worden met Google Forms. Bij het inschrijven van 27 
een activiteit is een extra vakje toegevoegd. Door het vakje aan te kruizen wordt 28 
toestemming gegeven voor het gebruiken van gegevens in Google Forms. De 29 
gegevens worden na de activiteit verwijderd van Google Forms. Van voorgaande 30 
jaren staan nog verschillende inschrijflijsten. Deze worden zo snel mogelijk van 31 
Google Forms afgehaald.  32 
 33 
Het afgelopen jaar zijn de afbeeldingsvoorwaarden toegevoegd aan de 34 
lidmaatschapsformulieren van Postelein. Veel mensen weten niet wat de 35 
afbeeldingsvoorwaarden precies inhouden en gaan hierom niet akkoord met de 36 
voorwaarden. Binnenkort zal een extra mail verstuurd worden naar de leden die deze 37 
voorwaarden niet hebben geaccepteerd. Hierin zal een uitgebreide uitleg over de 38 
voorwaarden beschreven staan. De mail zal verstuurd worden naar de leden die de 39 
voorwaarden niet hebben geaccepteerd.  40 
 41 
Lid verlaat de ALV.  42 
 43 
Afgelopen periode zijn de skireiscontracten ingeleverd op de Posteleinkamer. 44 
Voorafgaand is het contract bekeken en zijn gegevens die van toepassing zijn op de 45 
skireis uit het contract gehaald. Achteraf konden meer gegevens van het contract af 46 
dan gedaan is. Echter was op moment dat het skireis contract klaar moest zijn, nog 47 
niet duidelijk of bepaalde gegevens wel of niet nodig waren. Hierom is de beslissing 48 
gemaakt om deze gegevens wel te vragen. Bij opeenvolgende contracten zal 49 
opnieuw kritisch gekeken worden naar welke gegevens nodig zijn.  50 
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- Linda geeft aan hierop aansluitend dat het verwerkingsregister binnenkort ook 1 
wordt geupdate.  2 

 3 
Tot slot is uitgezocht welke contracten bewaard moeten blijven. Dit betreft 14 4 
maanden. De contracten van reizen die langer dan 14 maanden geleden zijn 5 
geweest, zijn door de papierversnipperaar gegaan. Deze zijn niet meer in het bezit 6 
van Postelein.  7 

- W. Derksen zegt dat dit 14 maanden vanaf het incassomoment is.  8 
 9 

17. Rondvraag 10 
 11 
R. Rietman vraagt of de scheidingsprullenbak op de Posteleinkamer ook gescheiden 12 
wordt gehouden door de schoonmakers.  13 

- Linda zegt dat zij heeft gehoord dat alles bij elkaar wordt gegooid. Hier wordt 14 
achteraan gegaan.  15 

 16 
I. van Wezel geeft aan dat ze vorig jaar een reputatie heeft opgebouwd met haar 17 
bestuurspunten en vraagt hoe de stand nu is.  18 

- Kelsey: 12 19 
- Marte: 0 20 
- Sofie: 0 21 
- Hugo: 6 22 
- Linda: 0 23 
- Cilla: 8 24 

 25 
D. Hendriks geeft aan goed te letten op het openen van activiteiten om 19.00 uur 26 
omdat de afgelopen periode twee activiteiten niet op tijd zijn geopend.  27 

- Linda zegt dat de activiteiten handmatig geopend moeten worden en dit soms 28 
mis gaat.  29 

- Kelsey geeft aan dat het systeem niet altijd goed werkt. Soms springt de 30 
inschrijving open, terwijl je hem dicht hebt gezet.  31 

- I. van Wezel zegt dat ze een handleiding heeft met een bepaalde codering 32 
waardoor de activiteit automatisch open gezet kan worden om 19.00 uur ’s 33 
avonds. Ze wilt deze sturen naar het bestuur.  34 

- Linda zegt dat het fijn is als I. van Wezel deze wilt sturen.  35 
 36 

18. Sluiting 37 
Linda bedankt alle aanwezigen en sluit om 21.27 uur de vergadering.  38 


