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Algemene ledenvergadering  
09-04-2017 
18.30 uur 

Aanwezig: Bestuur 2017-2018: Lieke Streppel, Demi Hendriks, Willemijn Derksen, 1 
  Veerle van den Berg, Mei Ying Kho, Ivet van Wezel 2 
  Raad van Advies: A. de Ronde, P. de Vries 3 
  Commissiehoofden: T. van Egmond, N. van den Brand, F. Dijkstra,  4 
  O. Nelissen, K. Schilders, S. van de Wijdeven, M. In ’t Zandt,  5 

M. van Vechel, N. Kistler, M. Koldemeule 6 
  Leden: L. Peeters, C. Westerhuis, L. Lankheet, R. Rietman,  7 

A. van der Velden, M. Ankersmit, V. van de Pol, M. Peters,  8 
M. Schepers, A. Vreeman  9 

 10 
  Totaal: 28 11 
 12 

1. Opening 13 

Lieke opent om 18.32 uur de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.  14 

 15 

2. Vaststellen agenda  16 

De agenda is vastgesteld.  17 
 18 

3. Goedkeuren notulen alv 31 januari 2018 19 

Lieke zegt dat stijl- en spellingfouten tot een week na de alv per e-mail gestuurd  20 
kunnen worden. 21 
 22 
Pagina 9 23 
T. van Egmond zegt dat hij het fijn vindt dat Demi haar das weer heeft. 24 
 25 
De notulen van 31 januari 2018 zijn goedgekeurd met inachtneming van de 26 
wijzigingen van de stijl- en spelfouten.  27 
 28 

4. Mededelingen  29 

Lieke zegt dat alleen de mededelingen na 26 maart benoemd zullen worden, omdat 30 
de rest is opgenomen in de halfjaarlijkse verantwoording.  31 
 32 
a. Secretaris 33 

 Geen mededelingen. 34 
 35 
b. Penningmeester 36 

 Op dinsdag 3 april zijn een deel van de boeken geleverd voor periode 4. Op 37 
woensdag 4 april kwam er nog een nalevering. Over het boek 38 
''Onderwijskunde als ontwerpwetenschap'' is veel onduidelijkheid wat betreft 39 
de levering. Studenten krijgen de melding dat dit boek pas in 2019 geleverd 40 
kan worden en Studystore kan hier ook niet voor meer duidelijkheid zorgen. 41 
De docent van het vak is hiervan op de hoogte. 42 
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o T. van Egmond vraagt of Studystore meedenkt over de boekenverkoop 1 
van het boek dat niet leverbaar is. 2 

 Willemijn zegt dat Studystore het ook niet weet, maar nu contact 3 
heeft met de uitgever. 4 

 Lieke zegt dat kopieën van het boek zijn gemaakt vanuit de 5 
Universiteitsbibliotheek.  6 

 T. van Egmond zegt dat studenten zo dus wel kunnen leren. 7 

 Op woendag 4 april heeft de eerste kascontrole plaatsgevonden. B. van 8 
Enckevort, M. Kunst, V. van de Pol waren allemaal aanwezig. Verslag 9 
hierover zal gedaan worden tijdens de algemene ledenvergadering waar het 10 
financieel halfjaarverslag zal worden besproken. 11 

 12 
2 leden komen de ALV binnen. 13 
  14 
c. Commissaris PR 15 

 In week 13 is de derde tentamenactie van het jaar uitgedeeld aan alle PWO, 16 
ALPO, PWPO en (pre)masterstudenten. Alleen ALPO 4 is niet bereikt, doordat 17 
deze groep geen tentamens had in de derde periode. De tentamenactie was 18 
een lolly met daaraan de slogan: 'Laat deze lolly je goed smaken, dan kan je 19 
dit tentamen nog beter maken'.  20 

 Op donderdag 5 april heeft de Maandelijkse activiteit met het thema 'soep' 21 
plaatsgevonden. De promotiecommissie bood hierbij champignon- of 22 
tomatensoep aan met een soepstengel. In totaal zijn 94 Posteleinleden 23 
langsgekomen voor een bakje soep.  24 

 25 
d. Commissaris Onderwijs 26 

 Donderdag 5 april heeft de avondlezing over adoptie plaatsgevonden. De 27 
lezing vond plaats in Café ’t Haantje. De groep werd verdeeld over twee 28 
ruimtes. In de ene ruimte vertelden twee moeders die een kindje hebben 29 
geadopteerd over hun ervaringen, terwijl in de andere ruimte twee studenten 30 
vertelden over hun eigen ervaringen omdat zij zijn geadopteerd. De verhalen 31 
waren erg interessant, met name omdat de studenten beiden een 32 
identiteitscrisis hebben gehad. De twee moeders vertelden juist dat hun 33 
kinderen hier vrijwel geen last van hadden. Na afloop waren veel positieve 34 
reacties over de sprekers en over de locatie. De lezing was gratis voor leden 35 
en € 1,00 voor niet-leden. Bij de lezing waren 39 leden aanwezig, inclusief 36 
commissie- en bestuursleden. 37 

 38 
e. Commissaris Activiteiten 39 

 Op 30 maart heeft het Levend Monopoly plaatsgevonden. Verzameld werd bij 40 
het Centraal Station, waarna de groepjes elf verschillende steden/dorpen 41 
langs konden gaan om daar straten te bezoeken, hotels te bouwen en geld te 42 
verdienen door opdrachten uit te voeren. Om 17.30 uur werden alle teams 43 
weer terug verwacht in Café de Fuik, waar het winnende team werd beloond 44 
met het spel ‘Monopoly deal’. Na afloop van de activiteit is een mail met een 45 
evaluatieformulier verzonden naar de deelnemers. De activiteit is over het 46 
algemeen zeer positief beoordeeld. Enkele feedbackpunten zijn ontvangen 47 
over het aantal steden en straten, aantal opdrachten en de uitwerking van het 48 
Monopoly aspect. De feedbackpunten zullen worden meegegeven aan een 49 
volgende Actief-commissie, zodat zij deze kunnen gebruiken mochten ze een 50 
dergelijke activiteit willen organiseren.  51 
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 1 
f. Voorzitter 2 

 Geen mededelingen. 3 
 4 

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

Op 18 april zal een activiteit plaatsvinden rondom carrière welke als vervangende 6 
activiteit dient voor de activiteit die N.K.S.W. Kompanio eigenlijk had willen 7 
organiseren. Vanuit de faculteit en N.K.S.W. Kompanio was namelijk behoefte om dit 8 
jaar toch iets rondom arbeidsmarktoriëntatie te organiseren. De activiteit heet Social 9 
Sciences in Your Future: movie night + lecture. Lieke vraagt of er nog vragen zijn 10 
over N.K.S.W. Kompanio of over een van de lopende projecten? 11 

 V. van de Pol vraagt of N.K.S.W. Kompanio van plan is om een echte 12 
arbeidsmarktoriëntatie te maken. 13 

o Mei Ying zegt dat het dit jaar niet realiseerbaar was en ze daarom 14 
daarvoor in de plek een kleine activiteit organiseren. Ze zegt dat ze nu 15 
met de commissie bezig is om activiteiten te organiseren in de week 16 
van november.  17 

o V. van de Pol zegt dat dit op termijn wel iets is waar de carrière 18 
commissie van Postelein mee rekening moet houden. 19 

 M. Ankersmit vraagt hoe het zit met de promotie van activiteit. Ze vraagt of 20 
Postelein dit ook promoot.  21 

o Lieke zegt dat dit gepromoot wordt, net zoals de andere activiteiten van 22 
N.K.S.W. Kompanio.  23 

 24 

6. Update privacy wetgeving 25 

Lieke zegt dat we ons op dit moment houden veel bezig houden met de nieuwe 26 
privacy wetgeving. Ze ligt nog even kort in wat deze wet inhoudt. Op 25 mei 2018 zal 27 
een nieuwe wet gelden voor het verwerken van persoonsgegevens om deze beter te 28 
beschermen. Het is lang onduidelijk geweest wat deze wet nu precies betekent voor 29 
studieverenigingen, maar beetje bij beetje wordt dit steeds duidelijker. Lieke geeft 30 
iets uitgebreider uitleg en vertelt ook wat het inhoudt voor de leden: 31 

Allereerst wil de overheid dat we strenger zijn op wat voor een persoonsgegevens 32 
we verzamelen en waarom. Daarom moet van ieder type persoonsgegeven dat we 33 
verzamelen in een register vastgelegd worden van wie we dit hebben en waarom. Dit 34 
gaat van achternaam op het lidmaatschapsformulier tot allergieën op een 35 
studiereiscontract.  36 

Als tweede moeten wij leden informeren over hun rechten wat betreft bescherming 37 
van hun persoonsgegevens. Dit moet vastgelegd worden in een privacy policy, ook 38 
wel privacy voorwaarden. Hierin staat waartoe zij toestemming geven qua verwerking 39 
van persoonsgegevens, maar ook welke rechten ze hebben om die te 40 
verwijderen/wijzigen en hoe ze daarbij in hun recht kunnen staan. Bij dit stukje hoort 41 
ook het verzamelen van handtekeningen waarmee toestemming gegeven wordt voor 42 
het bewaren van de persoonsgegevens. Bij lidmaatschap hoort in de toekomst 43 
namelijk ook het akkoord gaan met de privacy policy. Nu hebben we al zo’n duizenf 44 
leden die lid zijn en waarvan we geen toestemming hebben, daarom zal op een 45 
nieuw lidmaatschapsformulier een vakje moeten komen waarbij leden actief 46 
aangeven dat ze toestemming geven. Voor het benaderen van de leden zullen alle 47 
mogelijkheden vanuit de vorige alv worden meegenomen. Vanuit het SOFv is een 48 
werkgroep opgesteld waarin Demi deelneemt. Zij zullen onder andere de stukken 49 
uitwerken. 50 
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 A. van der Velden vraagt of de privacy policy voor elke vereniging hetzelfde is. 1 

o Lieke zegt dat de werkgroep probeert om er een te maken die voor 2 
iedere vereniging dekkend is. 3 

 M. Ankersmit vraagt op welke termijn verwacht wordt dat de stukken af zijn.  4 

o Demi zegt dat de verwachting eind april is, dan is namelijk de laatste 5 
vergadering gepland en dan is nog tijd om eraan te werken. 6 

 A. de Ronde vraagt of de privacy policy nog gecontroleerd wordt door de 7 
rechtswinkel om te kijken of het klopt. 8 

o Demi zegt dat vanuit het SOFv een persoon is geregeld die zich bezig 9 
houdt met de privacy op de universiteit en zij zal checken of de stukken 10 
voldoen aan de wet.  11 

 12 

Lieke gaat door met haar uitleg en zegt dat als derde de beveiliging van de opslag 13 
van persoonsgegevens verbeterd moet worden. Op dit moment wordt daarvoor 14 
Google Drive gebruikt, maar dit voldoet niet aan de beveiligingseisen. Er moet dus 15 
een veiligere opslagplek komen en bestanden zelf moeten beter beveiligd worden.  16 

 M. Ankersmit vraagt of al een idee is welke opslag gebruikt kan worden.  17 

o Lieke zegt dat een Cloud is ontvangen die we kunnen gebruiken voor 18 
de opslag.  19 

o Demi zegt dat de opslag voor de ledenadministratie wordt uitgezocht, 20 
waaronder Conscribo.  21 

o M. Ankersmit vraagt in hoeverre een Cloud veiliger is dan een drive. 22 
Voor beiden is internet nodig. 23 

o Lieke zegt dat de Drive vooral verbonden is met Google en dat dat niet 24 
heel goed is.  25 

o A. de Ronde weet niet of met een Cloud wachtwoord actief de 26 
gegevens veranderd kunnen worden of dat alleen maar bestanden 27 
opgeslagen kunnen worden.  28 

o P. de Vries zegt dat het Excel bestand periodiek aangevuld kan 29 
worden. De Cloud is minder veilig en wordt veel gebruikt.  30 

o M. Ankersmit vraagt in hoeverre het mogelijk is Conscribo te linken. 31 
Excel bijwerken tijdens de introductie is namelijk geen pretje. Het 32 
handigste is om een systeem te hebben waarbij leden automatisch in 33 
een bestand komen.  34 

 35 

Lieke vertelt tot slot dat een protocol datalekken en richtlijnen voor de privacy 36 
opgesteld moeten worden. 37 

 A. van der Velden vraagt of deze ook eind april af moeten en dan op de site 38 
komen.   39 

o Lieke zegt dat de privacy policy sowieso af moet zijn, aangezien 40 
Postelein dat verplicht is aan de wet. De andere documenten hebben 41 
minder prioriteit.  42 

 P. de Vries vraagt wat bekend is over het opslaan en weergeven van foto’s. 43 
Hij zegt dat in het privacy policy opgenomen kan worden dat leden 44 
toestemming moeten geven dat foto’s op Facebook komen.  45 

o A. van der Velden zegt dat hier voor getekend is.  46 

o Lieke zegt dat actieve leden hiervoor hebben getekend, maar dat dit 47 
ook niet geldt. Dit komt omdat op het formulier ook om andere 48 
gegevens wordt gevraagd en dat is niet geldig.  49 
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 M. Ankersmit vraagt of een idee is wanneer de overheid streng gaat toezien 1 
op deze wet.  2 

o Lieke zegt dat ze het idee heeft dat vooral de universiteit erg streng is, 3 
omdat verenigingen anders laks worden. Op dit moment is het 4 
belangrijkste dat wij als vereniging actief bezig zijn. De overheid beseft 5 
namelijk ook dat veel verenigingen hier nog lang niet klaar voor zijn. 6 
Voorheen was eenzelfde soort wet waar weinig mee gedaan werd en 7 
daarom is een nieuwe wet ingesteld. Hierdoor lijkt veel te veranderen.  8 

 9 

7. Presenteren halfjaarlijkse verantwoording 2017-2018 10 

 11 
Pagina 3 12 
M. Ankersmit vraagt zich af in hoeverre het nodig is om woorden als u te gebruiken 13 
als het gaat om het toegankelijker maken van alv’s. Ze zegt dat we allemaal gewoon 14 
studenten zijn.  15 

 P. de Vries zegt dat hij het wel een charme vindt hebben en dat het er niet 16 
afstandelijker door wordt. 17 

 18 
Pagina 7 19 
Regel 7: A. van der Velden denkt dat het over een tijdje wel nodig is om PWPO 20 
studenten extra in de gaten te houden. Het curriculum is bekend voor drie jaar en het 21 
eerste jaar is hetzelfde, maar daarna wordt het wel anders. 22 

 Lieke beaamt het en zegt dat het op dit moment nog niet nodig is. Ze zegt dat 23 
het betrekken van de doelgroep PWPO in de toekomst ontwikkeld moet 24 
worden zoals dat ook met de ALPO is gedaan. Nu wordt al wel rekening 25 
gehouden met stagedagen, maar deze zijn hetzelfde als die van de 26 
eerstejaars PWO.  27 

 28 
Regel 29: T. van Egmond vraagt hoe Sponsit gebruikt wordt en hoe dit wordt 29 
ervaren. 30 

 Lieke zegt dat hier vooral door commissies van Ivet gebruik van wordt 31 
gemaakt. De formele commissies maken hier minder gebruik van, aangezien 32 
deze nog niet allemaal zijn opgenomen. Commissiehoofden konden zelf eerst 33 
niks toevoegen en commissieleden konden hier überhaupt niet in, maar sinds 34 
kort is een account voor commissieleden zodat zij ook Sponsit in kunnen zien. 35 

o A. van der Velden vraagt welk account dan weg is gedaan. 36 
o Veerle zegt dat het account van het bestuur en de commissiehoofden is 37 

samengevoegd, dit is een bewerkbaar account. Eén van deze accounts 38 
is gewijzigd naar die voor commissieleden welke alleen de mogelijkheid 39 
heeft om te lezen. 40 

o L. Peeters zegt dat het dan niet correct in de halfjaarlijkse 41 
verantwoording staat als commissieleden ook in het account kunnen. 42 

 Demi zegt dat dit gebeurt is na het publiceren van de 43 
halfjaarlijkse verantwoording.  44 

o A. de Ronde vraagt of iedereen op de hoogte is gesteld van het feit dat 45 
commissieleden in het account kunnen. 46 

 Veerle zegt dat dit nog niet zo is, maar binnenkort wordt gedaan. 47 

 T. van Egmond vraagt aan Ivet of het gebruik van Sponsit handig is. 48 
o Ivet zegt dat het vooral handig is bij activiteiten zoals een diner rouler. 49 

Hierbij vielen een aantal restaurants bij voorbaat al af, wat best veel tijd 50 
en moeite heeft bespaard.  51 
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A. van der Velden zegt dat de promotie gericht op het vergroten van betrokkenheid 1 
bij PWPO studenten misschien niet nodig is, maar ze vraagt zich of hoe dit wordt 2 
ervaren bij (pre)masters. 3 

 Lieke zegt dat bij premasters is ervaren dat dit een vrij actieve groep is dit 4 
jaar. Ze zegt dat de masters een beetje blijven hangen. 5 

 V. van de Pol zegt dat ze niet het gevoel heeft dat actief iets gebeurt waardoor 6 
het verandert bij masters. Ze heeft met een aantal masters gesproken en ze 7 
vonden Pokémon GO erg leuk, maar vroegen zich af in hoeverre dit aansloot 8 
bij de doelgroep. Ze zegt dat het misschien goed is een keer concreet te 9 
bedenken wat Postelein wil met het betrekken van masters. Als het bestuur 10 
zegt dit te willen, moeten ze hier actief achteraan gaan. V. van de Pol denkt 11 
dat hier een markt voor is, maar dat het ook veel tijd kost.  12 

 Lieke zegt dat ze de feedback zal meenemen. Ze zegt dat premasters en 13 
masters een hele andere groep mensen zijn. Gekeken zal worden naar 14 
bijvoorbeeld een vrijdagmiddagborrel, aangezien dat meer aansluit. Of dat dit 15 
jaar nog lukt is nog niet zeker. 16 

 17 
A. van der Velden vraagt of alleen mondeling wordt gepromoot. Ze zegt dat 18 
toegevoegd kan worden wat nog meer is gedaan. 19 

 Ivet zegt dat meer is gedaan. Geprobeerd is om onder andere Snapchat erbij 20 
te betrekken, maar na de update viel dat plan een beetje in het water. Viaa 21 
Instagram en Snapchat wordt wel geprobeerd om Postelein op een wat 22 
informelere manier te promoten. 23 

 A. van der Velden zegt dat ze de filmpjes voor de carrièreavond ook erg leuk 24 
vond. Dit is ook een onderdeel van de promotie vergroten.   25 

 26 
Regel 23/24: A. van der Velden zegt dat hier staat dat heel de commissie heeft 27 
meegedacht over de promotie voor de bestemming van de reis, maar dat ze zelf de 28 
logo’s heeft gemaakt. Ze zegt dat enkel gedeeld is met de commissie waar de reis 29 
naar toe gaat, waardoor ze zelf denkt dat het overbodig is om een bestemming te 30 
delen. 31 

 Demi zegt dat voor de logo en de poster die A. van der Velden heeft gemaakt 32 
inderdaad geen brainstorm nodig was. Voor het promotiefilmpje is tijdens een 33 
vergadering met de filmcrew overlegd wat allemaal in het filmpje kon. Vandaar 34 
dat in de halfjaarlijkse verantwoording ook de brainstorm is benoemd.  35 

 A. van der Velden zegt dat ze vooral vindt dat de desbetreffende commissie 36 
tevreden moet zijn, aangezien zij het thema/de bestemming toch al weten. Ze 37 
vraagt de ALV wat hun mening is.  38 

o V. van de Pol geeft aan dat het prima is dit soort dingen binnen de 39 
commissie te delen en dat hier niet een te groot punt van gemaakt 40 
moet worden. De mediacommissie weet vaak meer wat mogelijk is. Ze 41 
zegt dat A. van der Velden het misschien prima alleen kan, maar als 42 
iemand anders hier meer moeite mee heeft is het fijn om even te 43 
sparren. 44 

o P. de Vries zegt dat van de betrouwbaarheid van commissieleden 45 
uitgegaan mag worden. Iedereen van de commissie heeft tevens een 46 
geheimhoudingsplicht ondertekend.  47 

o N. van den Brand zegt dat ze vorig jaar het idee had dat binnen de 48 
commissie een verdeling was tussen wie het wel en niet wisten en dat 49 
was niet prettig. Ze zegt wanneer iedereen het geheim houdt, het moet 50 
kunnen dat zoiets gedeeld wordt.  51 
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Pagina 8 1 
N. Kistler vraagt hoe het precies zit met de percentages van de commissiebattle. Ze 2 
vraagt of eigen activiteiten wel of niet worden meegerekend. 3 

 Lieke zegt dat dit best ingewikkeld in elkaar zit. Eigen activiteiten worden niet 4 
meegenomen in de berekening van de percentage. Ze geeft als voorbeeld dat 5 
in een maand tien activiteiten zijn geweest en de promotiecommissie er twee 6 
heeft georganiseerd, dan kan deze commissie maximaal acht punten halen.  7 

 L. Peeters zegt dat dit in het beleidsplan duidelijker uitgelegd is. Ze zegt het 8 
voor niet actieve leden duidelijker is om het anders te verwoorden. 9 

 A. van der Velden zegt dat het heel uitgebreid in het beleidsplan stond en dat 10 
toen vanuit de ALV werd gezegd dat het niet nodig was dit zo uitgebreid te 11 
doen. Tevens staat het ook op de actieve leden Facebook.  12 

 L. Peeters zegt dat het misschien onduidelijk is, omdat het anders is dan vorig 13 
jaar. 14 

 A. van der Velden zegt dat de zin eruit gehaald kan worden hoe het werkt. 15 
o Lieke zegt dat dit gedaan zal worden.  16 

 17 
Regel 2 t/m 5: T. van Egmond vraagt hoe het bestuur heeft ervaren dat leden 18 
meedenken tijdens alv’s over algemene punten. 19 

 Lieke zegt dat dit gedaan is bij de bijdrage van de studiereis en bij de privacy 20 
en dat dit als fijn is ervaren. Dit wordt toegevoegd in het verslag.  21 

 L. Peeters geeft aan het fijn te vinden dat de ALV kon meedoen.  22 

 T. van Egmond vraagt aan de ALV of ook voldoende informatie was om mee 23 
te denken bij deze punten.  24 

o A. de Ronde zegt dat de informatie voor de bijdrage van de studiereis 25 
misschien te onduidelijk was. Het verhaal erbij mistte een beetje. De 26 
informatie rondom de privacy wetgeving was genoeg.  27 

 28 
Pagina 9 29 
T. van Egmond zegt dat hij in de halfjaarlijkse verantwoording mist wat de initiatieven 30 
vanuit de leden waren. Hij vraagt of daar dit jaar nog iets mee is gedaan. 31 

 Lieke zegt dat dit een puntje is wat opgenomen is in het aanvullende bestand. 32 
Het wordt net als voorgaande jaren gedaan, namelijk door punten vanuit de 33 
leden mee te nemen in de BV. Wanneer het dan iets lijkt, kan dit gerealiseerd 34 
worden door de commissie. 35 

 T. van Egmond snapt dat het niet in het beleidsplan staat, maar zegt dat dit 36 
misschien wel aangegeven kan worden. 37 

 Ivet vraagt hem of hij hier liever een apart puntje van ziet of dit liever bij een 38 
activiteit ziet. 39 

 T. van Egmond zegt dat hij het liever als een apart puntje ziet bij het vergroten 40 
van de betrokkenheid, waarbij aangegeven kan worden dat de input wordt 41 
gewaardeerd.  42 

 43 
Regel 38: T. van Egmond zegt dat met de (pre)master activiteit geen rekening is 44 
gehouden met de dag. 45 

 Lieke zegt dat de donderdag het voordeligste is voor de doelgroep, maar dat 46 
een dag daarvoor het gala was waar veel premasters heen gingen. Tevens 47 
kon op een andere dag de commissie niet compleet aanwezig zijn. 48 

 T. van Egmond vraagt of geen rekening is gehouden met de jaarplanning. 49 
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o Ivet zegt dat in de jaarplanning is geschoven omdat de commissie niet 1 
anders kon.  2 

o T. van Egmond geeft aan dit jammer te vinden en dat hij denkt dat 3 
hierdoor een aantal (pre)masters zijn gemist.  4 

 5 
Regel 27: T. van Egmond zegt dat nog niet veel nieuwe Vrienden van Postelein erbij 6 
zijn. Hij vraagt hoe het bestuur dit gaat doen. Hij weet dat een mail uit is gegaan naar 7 
oud-besturen en vraagt wat de grens is, aangezien hij zelf ook oud-bestuur is en 8 
geen mail heeft ontvangen. 9 

 Demi zegt dat hij nog lid is.  10 

 Lieke zegt dat het bestuur tot de conclusie is gekomen dat Vriend van 11 
Postelein zijn niet heel aantrekkelijk is. In de statutenwijziging zal 12 
meegenomen worden dat het ook mogelijk is om aanwezig te zijn bij 13 
bijvoorbeeld lezingen en de dies. 14 

o P. de Vries vraagt of we die vrijheid niet nu ook al hebben. 15 
o Lieke zegt dat in de statuten staat dat een Vriend van Postelein een 16 

sponsor is en dat je die niet zomaar de rechten van een lid kunt geven. 17 
o P. de Vries zegt als dit samen afgesproken wordt dit wel kan. Hij zegt 18 

dat in zijn bestuursjaar is afgesproken dat Vrienden van Postelein 19 
konden deelnemen aan activiteiten zonder daar extra voor te betalen. 20 

o Ivet zegt dat ze statutair hebben nagezocht en dat donateurs mensen 21 
zijn die jaarlijks doneren. Dit is niet meer dan een sponsor. 22 

 L. Peeters vraagt wat ze nu zijn. 23 
 Ivet zegt dat donateurs jaarlijks een bijdrage geven en dat 24 

Vrienden van Postelein dit één keer doen. 25 
o V. van de Pol zegt dat een donateurstoegangsprijs toegevoegd kan 26 

worden.  27 
o Lieke zegt dat een constructie bedacht moet worden aangezien het 28 

toch gewijzigd wordt. 29 
o M. Ankersmit vraagt of ze ook toegang kunnen krijgen voor een alv. Ze 30 

zegt dat ze het zelf leuk vindt om te komen terwijl ze geen lid is om 31 
mee te denken over bijvoorbeeld de ledenadministratie en de 32 
privacywetgeving.  33 

 Lieke vindt dit een goede optie en zegt dat dit ook vooraf aan 34 
een alv gevraagd kan worden. 35 

 P. de Vries vraagt zich af of dit rechtsgeldig is. Hij denkt dat 36 
iemand hiervoor lid moet zijn, tenzij de ALV toestemming geeft. 37 

 Lieke zegt dat diegene dan wel aanwezig mag zijn na 38 
toestemming, maar niet mag stemmen. 39 

 P. de Vries zegt dat dan wel iedere keer gestemd moet worden 40 
of de leden het hiermee eens zijn. Hij geeft aan dat het bestuur 41 
dit mee kan nemen. 42 

o A. van der Velden zegt dat in de statuten iets staat over ereleden en 43 
dat ze zo benoemd kunnen worden. Ze zegt dat oud bestuur bij 44 
Synergy automatisch erelid wordt en hierdoor nooit uitgeschreven 45 
worden. Dit zou gewijzigd kunnen worden. 46 

 A. de Ronde zegt dat de huidige waarde van ereleden dan naar 47 
beneden gaat, aangezien de huidige wat speciaals betekent 48 
hebben voor Postelein. 49 
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 Lieke zegt dat het huidige erelid J. Janssen is, de toenmalige 1 
onderwijsdirecteur wie heeft meegeholpen aan de oprichting van 2 
Postelein. 3 

 4 
Pagina 10 5 
O. Nelissen vraagt of tijdens het schrijven van de halfjaarlijkse verantwoording het 6 
Posteleintje van de Periode in periode 2 al bekend was. 7 

 Lieke zegt dat deze pas na het publiceren van het verslag is gekozen. 8 

 A. van der Velden zegt dat het eerste Posteleintje van de Periode gekozen 9 
wordt in de tweede periode van de studie.  10 

 11 
Regel 11/12: A. van der Velden zegt dat ze groot voorstander is om langs ALPO 12 
klassen te gaan. Ze vraagt zich af of dit vaker dan één keer is gebeurd. ALPO 4 heeft 13 
namelijk ook klassen en maandagavond les. 14 

 Lieke zegt dat dit alleen gebeurd is als dit jaar niet te bereiken was in colleges. 15 

 Veerle zegt dat ze met ledenweekend langs de klassen gaan van ALPO 4. 16 
o A. van der Velden zegt dat ze niet elke maandagavond les hebben. 17 
o Veerle zegt dat ze contact op zal nemen met haar tegen die tijd. 18 

 19 
N.Kistler zegt namens E. Gutteling dat ze de e-cards erg leuk vond en geeft 20 
complimenten aan het bestuur.  21 
 22 
Regel 14: T. van Egmond zegt dat hij nergens terug kan lezen dat nieuwe computers 23 
zijn aangeschaft. Hij zegt dat dit wel iets is wat is aangepast.  24 

 Lieke zegt dat dit toegevoegd kan worden. Ze zegt dat dit ook in het financieel 25 
halfjaarverslag wordt besproken.  26 

 27 
Pagina 11 28 
Regel7/8: N.Kistler vraagt namens E. Gutteling of het bestuur desondanks de update 29 
de snapchat van Postelein nog de moeite waard vinden. 30 

 Lieke zegt dat het geen werk is om bij te houden. Overwegen kan worden om 31 
een groepsverhaal te maken. 32 

o N. Kistler vraagt of dit wel kan met de privacy wetgeving. 33 
o Lieke zegt dat het eigen verantwoordelijkheid is om een foto toe te 34 

voegen.  35 
o P. de Vries zegt dat het netjes is om hier iets voor te regelen, 36 

aangezien het account vanuit de vereniging wordt georganiseerd. 37 
o A. van der Velden zegt dat dit onder social media valt en dus wordt 38 

gedekt. 39 
o Lieke zegt dat bij een lidmaatschap foto’s op activiteiten worden 40 

gemaakt en dat leden daar geen controle op hebben. Bij snapchat kies 41 
je er zelf voor.  42 

 43 
A. van der Velden vraagt of het bestuur gebruik maakt van het draaiboek van online 44 
reserveren. Ze zegt dat zij dit vorig jaar hadden gemaakt, maar dat deze erg 45 
omslachtig bleek. 46 

 Lieke zegt dat een nieuw draaiboek is gemaakt dat veel minder tijd kost.  47 

 A. van der Velden geeft als tip om plaatjes toe te voegen bij de 48 
inschrijfformulieren.  49 

o Dit wordt meegenomen.  50 
 51 
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L. Peeters vraagt hoe het bestuur het voor zich ziet om een bevestigingsmail 1 
handmatig te sturen en dat met name bij activiteiten die erg druk zijn. 2 

 Ivet zegt dat dit bij de cantus is gedaan. Ze zegt dat bij het gala de inschrijving 3 
via Google Forms ging. Hierbij is een limiet van 100 bevestigingsmails per dag 4 
en wanneer dan meerdere activiteiten open staan wordt dit limiet bereikt. 5 
Hierdoor zijn veel mensen niet bereikt. Gekozen is om bij de cantus de mail te 6 
kopiëren vanuit Google Forms en dit bleek de drie minuten extra tijd waard te 7 
zijn.  8 

 9 
L. Peeters zegt dat ze positief verrast was over de toewijding van extra plekken bij 10 
enkele activiteiten. 11 

 M. In ’t Zandt beaamt dit. 12 

 Lieke bedankt hen.  13 
 14 
Pagina 12 15 
N. Kistler zegt namens E. Gutteling dat op regel 20 een woord mist. 16 
 17 
Pagina 13 18 
N. Kistler vraagt namens E. Gutteling hoe Postelein de algemene 19 
ledenvergaderingen van het SOFv ervaart. 20 

 Lieke zegt dat het fijn is om van bepaalde zaken op de hoogte te worden 21 
gebracht, bijvoorbeeld over Brightspace, de privacywetgeving en de 22 
introductie.  23 

 24 
Regel 14: A. van der Velden vraagt waarom Postelein weinig te bieden heeft voor 25 
haar alumni ten opzichte van de andere zusjesverenigingen. 26 

 Lieke zegt dat andere verenigingen bijvoorbeeld een alumni commissie 27 
hebben. 28 

o A. van der Velden vraagt of dit iets is om naar te kijken. 29 
o Lieke zegt dat op dit moment andere verenigingen iets hebben aan hen 30 

alumni voor bijvoorbeeld formele activiteiten. Het OWI heeft een alumni 31 
bestand en wij betrekken op dit moment de alumni leden niet. Aan het 32 
volgend bestuur wordt meegegeven om ons bestand uit te bouwen. 33 

o T. van Egmond zegt dat vorig jaar een deal is gemaakt met het OWI. 34 
o Lieke zegt dat we hen kunnen mailen als we gebruik van het bestand 35 

willen maken, maar het alumni bestand kunnen we niet zomaar krijgen. 36 
Hierdoor hebben we weinig profijt ervan. 37 

 V. van de Pol zegt dat via LinkedIn berichten geplaatst kunnen worden. Zo 38 
kunnen alumni af en toe op de hoogte blijven van Postelein. 39 

o Lieke vindt dit een goede tip. Ze zegt dat de LinkedIn van Postelein op 40 
dit moment meer een uit de hand gelopen alumni bestand is geworden. 41 

o V. van de Pol zegt dat gepeild kan worden of mensen interesse 42 
hiervoor hebben.  43 

 44 
N. Kistler vraagt namens E. Gutteling wat gedaan moet worden om het S-feest meer 45 
te laten leven onder de leden. Ze zegt dat op de Posteleinkamer weinig promotie 46 
was. 47 

 Lieke zegt dat gepromoot is op de Posteleinkamer en dat extra Facebook 48 
berichten zijn geplaatst. Ze zegt dat de promotie voornamelijk bij N.K.S.W. 49 
Kompanio ligt. Zij hebben dit jaar meer gedaan dan vorig jaar door te flyeren 50 
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en een actie te doen. Toch wilde het niet werken bij de leden, dit kan ook te 1 
maken hebben gehad met een week voor de tentamenweek. 2 

 L. Peeters geeft aan dat het niet handig is om twee jaar op rij dezelfde posters 3 
te gebruiken. Ze zegt dat het hierdoor niet echt op viel. 4 

 P. de Vries zegt dat het moment van de week erg belangrijk is en dat een 5 
maandagavond niet het moment is dat zo’n feest goed valt. 6 

o Lieke geeft aan dat we gaan meegeven dat ze het S-feest ver van 7 
tevoren al moeten plannen. 8 

o Ivet zegt dat een aantal datums beschikbaar waren en dat daaruit de 9 
beste is gekozen. Bij alle datums waren voor en tegens. 10 

 V. van de Pol zegt dat ze juist heel veel promotie voor het S-feest heeft gezien 11 
op Facebook. 12 

 M. Ankersmit zegt dat het ook kan komen door andere lidverenigingen. 13 

 V. van de Pol zegt dat het bestuur heeft gedaan aan de promotie voor S-feest. 14 
Ze hoorde vaak op de kamer dat het bestuur zei dat leden naar het S-feest 15 
moesten gaan. Ook op de NVO praktijkavond is dit nog een keer benoemd. 16 

 P. de Vries zegt dat N.K.S.W. Kompanio ook moet communiceren met 17 
verenigingen als Carolus Magnus en Ovum Novum om ver van te voren een 18 
donderdag te bespreken in plaats van een maandag. 19 

 M. Schepers zegt dat het S-feest vorig jaar ook al niet zo in de smaak viel. De 20 
muziek en sfeer was toen niet zo leuk, waardoor ze dit jaar ook niet is gegaan. 21 

o Lieke zegt dat het vorig jaar samen viel met grote feesten en de muziek 22 
toen inderdaad niet in de smaak viel. Dit jaar was dat stukken beter en 23 
was op het feest een leuke sfeer met een goede afwisseling van de 24 
muziek.  25 

 26 
Regel 13: N. Kistler zegt dat het handig is om voor de huisstijl ook een standaard 27 
afsluiting te maken voor commissies voor e-mails. 28 

 Lieke vindt dit een goed idee en zegt dat dit meegenomen kan worden in de 29 
draaiboeken voor commissies. 30 

 M. Koldemeule zegt dat de lezingencommissie al zoiets heeft. Ze zegt dat dit 31 
van hen gekopieerd kan worden.  32 

 33 
Pagina 14 34 
M. Ankersmit vraagt hoe het precies zit met leden die een nieuw formulier moeten 35 
ondertekenen. 36 

 Demi zegt dat waarschijnlijk alle leden een nieuw formulier moeten 37 
ondertekenen, maar dat dit nog uitgezocht moet worden hoe het precies zit.  38 

 N. Kistler vraagt of op het privacy formulier geen optie kan komen dat mensen 39 
die niet op foto’s op Facebook willen dit kunnen aangeven. 40 

o Lieke zegt dat leden niet alleen akkoord gaan met foto’s, maar dat het 41 
vooral over algemene gegevens gaat. Ze zegt dat leden kunnen 42 
aangeven dat bepaalde informatie niet verzameld wordt en dit wordt 43 
dan meegenomen. 44 

 45 
Regel 26: N. Kistler vraagt of het voorstel voor het wijzigen van de statuten in de alv 46 
wordt besproken.  47 

 Lieke zegt dat bepaalde regels aan de statuten zitten en dat het huidige 48 
bestuur het voorstel met wijzigingen meegeeft aan het volgende bestuur. 49 

 A. de Ronde vraagt of het voorstel door de alv komt.  50 
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o Lieke zegt dat het voorstel afgelopen week is geschreven. 1 
o Ivet zegt dat het voorstel iets is voor het volgende bestuur. De vraag is 2 

of de ALV het voorstel nu al wilt zien of dat ze nog een nieuwe 3 
denktank willen. Ze zegt dat het nu nog geen concrete nieuwe 4 
statutenwijziging is. 5 

o A. de Ronde zegt dat het niet per se in een alv besproken hoeft te 6 
worden, maar dat het wel handig kan zijn voor de geïnteresseerden. 7 
Wanneer statuten worden gewijzigd moet dit ingestemd worden tijdens 8 
een alv en dat kan dan heel uitgebreid. 9 

o Demi vraagt hoe de ALV hier over denkt. 10 
 L. Peeters zegt dat ze het nuttig vindt dit tijdens een alv te 11 

bespreken. Ze zegt dat het huidige bestuur dit nu heeft 12 
geschreven, maar het volgende bestuur de wijziging gaat doen. 13 
Het is goed dit daarom met z’n allen te bespreken. 14 

 Lieke zegt dat dit besproken gaat worden tijdens een alv. 15 
 16 
Pagina 16 17 
Regel 5: M. Peters zegt dat bij de bijdrage van het deelnemersbedrag staat dat deze 18 
tussen de € 40,00 en € 50,00 euro is, terwijl in de notulen stond dat deze tussen de  19 
€ 41,00 en € 50,00 is. 20 

 Lieke zegt dat dit aangepast zal worden naar € 41,00. 21 
 22 
Pagina 17 23 
Regel 15: T. van Egmond moedigt aan om een premaster activiteit te organiseren 24 
tijdens de introductie. Hij zegt dat hier afgelopen jaar behoefte aan was. Hij geeft ook 25 
aan om een premaster activiteit in het begin van het jaar te doen in plaats van in 26 
februari.  27 

 Lieke zegt dat dit meegegeven zal worden aan het nieuwe bestuur. 28 

 V. van de Pol zegt dat contact opgenomen kan worden met leden die een 29 
master doen. Zij hebben ook een soort introductieweek en dan kan daarop 30 
afgestemd worden. 31 

o De contactpersonen hiervoor zijn H. van der Meijden en M. van den 32 
Hurk. 33 

o M. Ankersmit geeft nog als tip om de OLC Onderwijskunde te 34 
benaderen. Zij organiseren namelijk ook een borrel die week. 35 

 36 
Regel 17: T. van Egmond zegt dat hier wordt gesproken over leden en niet-leden en 37 
in de rest van het stuk over commissie en bestuur. Hij vraagt of hier één lijn in kan 38 
worden getrokken. 39 
 40 
Pagina 18 41 
M. Ankersmit geeft complimenten over het bestuursfilmpje. Ze zegt dat het filmpje 42 
veel views had.  43 

 Demi bedankt haar en geeft verder aan dat het bereik op Facebook veel 44 
groter is dan achter een inlog. Ze zegt dat dit bij het Posteleinjournaal lastiger 45 
is, omdat hier ook moelijker wordt gedaan over auteursrechten. Wanneer 46 
hierdoor een filmpje niet op YouTube geplaatst kan worden is dat al te laat, 47 
omdat het filmpje al af is. 48 

o A. de Ronde zegt dat je op YouTube een lijst met geblokkeerde muziek 49 
kunt zien. 50 
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o N. Kistler zegt dat op Google bestanden staan met muziekjes waar 1 
geen auteursrechten op zitten.  2 

 3 
Pagina 19 4 
Regel 37: T. van Egmond vraagt waarom geen nieuwe samenvattingen in 5 
behandeling zijn genomen. Hij zegt dat het net een nieuw curriculum is, waaronder 6 
een hoop nieuwe vakken vallen. 7 

 M. Peters zegt dat negen van de tien tentamens een open boek tentamen zijn. 8 
Ze zegt dat haar omgeving hierdoor geen boek gaat samenvatten. 9 

o T. van Egmond vraagt of dit om ALPO of RU vakken gaat. 10 
o M. Peters zegt dat dit om RU vakken gaat. 11 
o T. van Egmond zegt dat het hebben van open boek tentamens een 12 

verklaring kan zijn voor het niet ontvangen van nieuwe samenvattingen. 13 
Hij zegt dat dit kan worden toegevoegd.  14 

 Willemijn zegt dat dit jaar ook veel gebruik wordt gemaakt van artikelen. Ze 15 
zegt dat op dit moment een samenvatting van Ethiek is ontvangen en ze, 16 
zodra het nieuwe curriculum bekend is, gaan kijken of de samenvatting nog 17 
bruikbaar is.  18 

 19 
Regel 12-17: T. van Egmond vraagt of de verwachte levertijd van 23 februari ook 20 
gecommuniceerd is naar Studystore. Hij zet dat in principe alleen de afdeling 21 
Inkopen daar iets mee te maken heeft. 22 

 Willemijn geeft aan dat ze dit als feedbackpuntje heeft.  23 
 24 
Pagina 20 25 
A. van der Velden zegt dat het biechtbord in hun jaar ook al een rubriek was en dus 26 
niet vernieuwend is. 27 

 Veerle zegt dat de inhoud is veranderd en dat ze dit zal toevoegen. 28 
 29 
V. van de Pol vraagt aan de ALV hoe zij denken over de PosteleinPost. Uit haar 30 
eigen ervaring kost het maken van de PosteleinPost veel tijd. Het idee is leuk, maar 31 
het wordt weinig gelezen en het kost veel geld. 32 

 S. van de Wijdeven zegt het leuk te vinden om het magazine te lezen, maar 33 
dat ze hem daarna wel weggooit. 34 

o Lieke vraagt of ze alles leest. 35 
o M. In ’t Zandt zegt de advertenties niet te lezen. 36 
o S. van de Wijdeven zegt niet alles te lezen en is het daarom eens met 37 

V. van de Pol om hierop te besparen. 38 

 C. Westerhuis stelt voor de nieuwsbrief uit te breiden, aangezien niet iedereen 39 
het leest. De nieuwsbrief gaat namelijk via de mail en kost minder geld. Ze 40 
zegt dat ze wel het jaarboek erin zou houden.  41 

 V. van de Pol zegt dat met de privacy wetgeving in het zicht uitgekeken moet 42 
worden met de fotopagina in de PosteleinPost.  43 

 M. Peters vraagt hoe het zit met de oplage van de PosteleinPost. Ze zegt dat 44 
redelijk vaak veel magazines blijven liggen. Ze vraagt of dit niet verminderd 45 
kan worden. 46 

o A. van der Velden zegt dat het contract met BladNL op dit moment 47 
voordeliger is dan een nieuw contract af te sluiten met minder oplage.  48 

 M. Ankersmit sluit zich aan met het idee de PosteleinPost eens goed te 49 
bekijken. Ze zegt dat voor de commissie vaak maar weinig leden zijn. Ze 50 
vraagt aan de commissie hoe zij de werkdruk ervaren. 51 
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o Veerle zegt dat de werkdruk hoog ligt en dat het aantal artikelen per 1 
persoon meer is. Veerle heeft zelf ook een aantal artikelen en heeft 2 
naast haar commissieleden B. Braun weten te regelen voor de 3 
receptenpagina en V. van de Pol voor het helpen InDesignen. Veerle 4 
zegt dat de moeite die erin gaat niet helemaal opweegt met wat je 5 
hiervoor terug krijgt. Ze zegt dat dit ook te zien is in de interesse voor 6 
de commissie.  7 

 L. Peeters zegt dat met een mindere oplage ook veel bomen worden 8 
bespaard.  9 

 Veerle geeft aan dat het bestuur het al over de PosteleinPost heeft gehad. Het 10 
volgende bestuur kan eventueel de PosteleinPost wegdoen en daarvoor in de 11 
plaats een groot jaarboek maken. Op dit moment gaat erg veel geld naar de 12 
PosteleinPost. 13 

 A. de Ronde zegt dat dit in de jaarlijkse enquête kan worden uitgevraagd. 14 

 P. de Vries vindt een artikel feed op de website een goede optie. 15 
o V. van de Pol zegt dat bedacht moet worden wat in plaats van de 16 

PosteleinPost kan worden gedaan. Ze weet niet wat zou aanspreken in 17 
plaats van de PosteleinPost.  18 

 Lieke vraagt hoe de ALV denkt over het vervangen van de PosteleinPost in 19 
één jaarboekeditie. 20 

o M. Ankersmit geeft aan voor te zijn. 21 
o A. de Ronde zegt dat ze het idee van artikelen erg leuk vindt. Ze noemt 22 

als voorbeeld om keuzevakken uit te lichten. Dit heeft in haar ogen ook 23 
een meerwaarde. 24 

o P. de Vries zegt dat het erg interessant kan zijn om bijvoorbeeld korte 25 
samenvattingen van leuke onderzoeken te plaatsen. 26 

o M. Ankersmit komt terug op de vraag van V. van de Pol wat als 27 
vervanging kan dienen. Ze zegt dat haar eerste ingeving de website is. 28 
Deze blijft namelijk en mail verwijder je.   29 

 N. Kistler zegt dat zij het liever via de mail krijgt. Ze zegt dat ze 30 
de site alleen bekijkt voor de foto’s. 31 

 Ivet vraagt of het probleem opgelost kan worden door een linkje 32 
in de nieuwsbrief te doen. 33 

 De ALV is het hier mee eens. 34 
 F. Dijkstra zegt dat ze de site ook niet zo vaak gebruikt. Ze zegt 35 

dat op Facebook een deel van het artikel gezet kan worden en 36 
dat dit verder te lezen is op de website. Ze denkt dat dan meer 37 
mensen bereikt worden. 38 

 A. de Ronde zegt dat dit ook uitgevraagd kan worden in de 39 
enquête.  40 

o M. In ’t Zandt zegt dat ze altijd wel uitkijkt naar de PosteleinPost. Om 41 
het hele jaar te wachten op één uitgave vindt ze jammer.  42 

 43 
Lieke geeft aan dat er een korte pauze zal plaatsvinden. 44 
 45 
Lieke hervat de vergadering om 20.10 uur 46 
 47 
Pagina 22 48 
Regel 15-17: M. Peters zegt dat de groepjes niet elkaar beoordelingen konden zien, 49 
maar elkaars motivaties. 50 

 Lieke zegt dat dit aangepast zal worden. 51 



 
 

15 
 

 1 
Pagina 23 2 
Regel 8-11: N. Kistler zegt namens E. Gutteling dat vanuit de Radboud Universiteit is 3 
aangegeven dat de tweede maandag van de introductie eigenlijk niet is toegestaan. 4 
Ze zegt dat uit de enquête is aangegeven dat de introductie te lang duurt. Ze vraagt 5 
waarom hier toch voor is gekozen. Ze snapt dat het voor dit jaar te laat is, maar 6 
vraagt of dit volgend jaar wel anders gaat worden. 7 

 Lieke zegt dat door de universiteit inderdaad is gezegd dat de laatste 8 
maandag wordt afgeraden. Ze zegt dat in het introductieprogramma van 9 
Postelein deze dag niet heel actief is en eigenlijk alleen het eindfeest bevat. 10 
Tevens is deze dag niet verplicht, maar wordt het wel aangeraden vanuit de 11 
commissie.  12 

 A. van der Velden zegt dat de universiteit deze laatste dag niet mag promoten, 13 
maar dat uit de evaluatie van onze opleiding is gebleken dat deelnemers de 14 
introductie niet te lang vonden. Het kan zo zijn dat dit wel bij andere 15 
opleidingen is.  16 

 F. Dijkstra zegt dat ze de introductie niet te lang vond. Ze geeft wel aan het 17 
Proud to be fout feest liever op een ander moment te hebben gezien. Ze zegt 18 
dat ze merkte dat iedereen toen kapot was en dat dit feest misschien beter 19 
eerder in de week had kunnen plaatsvinden. 20 

o L. Peeters zegt dat ze de introductie dan eigenlijk toch te lang vindt 21 
duren. 22 

o F. Dijkstra zegt dat ze de laatste dag juist heel leuk vond, omdat het 23 
vooral relaxen was. De avond stappen tot ’s nachts maakte het wel 24 
lang. 25 

o N. Kistler denkt dat wanneer dit feest naar eerder in de week wordt 26 
geplaatst, de opkomst minder hoog is. Ze zegt dat zij het feest erg leuk 27 
vond, maar wel gewoon op tijd naar huis ging. 28 

o P. de Vries geeft aan het altijd wel te zien dat deelnemers dit feest juist 29 
leuk vinden. Hij zegt dat de prijsuitreiking om 0.00 uur is en dat 30 
deelnemers daarna op tijd naar huis kunnen.  31 

o L. Peeters vraagt of het niet vorm kan worden gegeven als een 32 
maandag middag borrel. 33 

 Veerle zegt dat het programma nu vast staat en dat rekening 34 
kan worden gehouden met kleine puntjes zoals de prijs 35 
uitreiking. Ze zegt dat ze de meningen zal meenemen en door 36 
zal geven aan de introductiecommissie van volgend jaar. Ook 37 
zullen de punten uit de enquête worden meegenomen.   38 

o V. van de Pol zegt dat praktisch gezien Heidi’s skihut op een 39 
donderdagavond bomvol is en je die als vereniging niet voor jezelf krijgt 40 
afgehuurd. Ze zegt dat het op de laatste maandag fijn is dat alleen 41 
Postelein hier is. 42 

o S. van de Wijdeven geeft aan het eens te zijn met het Proud to be fout 43 
feest op maandag. In de brieven van de introductie die naar de kindjes 44 
gaan staat dat alles vrijblijvend is.  45 

o C. Westerhuis zegt dat de introductie misschien wel lang duurt, maar 46 
erg leuk is. Ze zegt dat ze na die week moest bijkomen, maar dat het 47 
programma dat wel waard was.  48 

 49 
Pagina 23 50 
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Regel 35: N. Kistler vraagt namens E. Gutteling of de vaste acties op de borrel 1 
bevallen. 2 

 Lieke zegt dat deze op dit moment erg goed bevallen. Ze zegt dat alleen de 3 
fles wijn iets minder goed loopt. 4 

 Veerle zegt dat met deze acties voor ieder wat wils is. Bij de Halloweenborrel 5 
was een extra actie door het thema. Dit jaar zal nog gekeken worden naar een 6 
themafeest en dan zal samen met Café de Fuik overlegd worden voor een 7 
andere actie. 8 

o M. In ’t Zandt zegt dat het leuk is om een shotje in stijl van het thema te 9 
doen.  10 

o Veerle zegt dat dit bij de studiereisborrel ook is gedaan, aangezien de 11 
Sambuca een hint was naar Italië.  12 

 13 
Pagina 24 14 
N. Kistler vraagt namens E. Gutteling hoe terug gekeken wordt op de maandelijkse 15 
activiteiten en of deze goed bevallen zijn.  16 

 Lieke zegt dat positief wordt terug gekeken. De opkomst is goed en de acties 17 
zijn leuk.  18 

 Veerle zegt dat veel nieuwe eetacties zijn bedacht die nog niet veel vaker zijn 19 
gedaan. 20 

 N. Kistler vraagt hoe de sfeer in de commissie is. 21 
o Veerle zegt dat een goede sfeer heerst. De commissieleden 22 

verspreiden zich goed met anderen. 23 
o S. van de Wijdeven zegt het hier mee eens te zijn. 24 

 25 
L. Peeters zegt dat ze vaak terug leest dat bij de tentamenacties niet genoeg 26 
commissieleden hier waren. 27 

 Veerle zegt dat dit jaar tentamens vaak verspreid zijn in zes verschillende 28 
lokalen in plaats van in de sporthal. Toen is gevraagd of het bestuur kon 29 
bijspringen. 30 

 N. Kistler zegt het jammer te vinden dat studenten met extra tijd vaak vergeten 31 
worden. Ze zegt het zelf geen probleem te vinden om een zakje met 32 
tentamenacties mee te nemen. Ze denkt dat actieve leden dit over het 33 
algemene niet erg vinden. 34 

 A. de Ronde zegt dat bij de laatste tentamenactie ook de lokalen op het 35 
laatste moment veranderden. 36 

o Veerle beaamt dit en zegt dat een aantal praktische problemen hebben 37 
plaatsgevonden afgelopen jaar. 38 

 M. Ankersmit zegt dat de master Onderwijskunde niet gelijk was met de 39 
reguliere tentamenperiode. Ze zegt dat zij ook meegenomen kunnen worden, 40 
als we masters meer betrokken willen maken. 41 

o Veerle zegt dit mee te nemen. Verder geeft ze aan dat ze zal kijken 42 
naar de mogelijkheden voor de studenten met extra tijd.  43 

 44 
Pagina 25 45 
M. Peters zegt dat het kopje 6.3.4. Posteleintruien heet, maar dat dit jaar ook 46 
broeken zijn verkocht. 47 

 Lieke zegt dat dit zal worden aangepast naar Posteleinkleding. 48 
 49 
Regel 32: T. van Egmond zegt dat de overeenkomst met Studystore vorig jaar is 50 
getekend voor twee jaar. Hij zegt dat dit tegenwoordig ook in staffels is. 51 
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 Lieke bedankt T. van Egmond voor het opmerken en zegt dat het wordt 1 
aangepast.  2 

 3 
Pagina 27 4 
Regel 5: T. van Egmond zegt dat voor de actieve activiteit van de PosteleinPas 5 
gekeken kan worden naar Doe Nijmegen waar hij zelf werkt. Zij organiseren allerlei 6 
activiteiten en misschien zit hier wel een deal tussen. 7 

 Veerle bedankt hem voor de tip.  8 
 9 
A. van der Velden vraagt of de broodjes snacks vorig jaar op ledenweekend niet  10 
€ 0,50 cent waren. 11 

 Veerle zegt dat dit klopt, maar dat ze dit jaar in de begroting moesten 12 
schuiven. Het ledenweekend is nu in juni, veel accommodaties waren al vol en 13 
het is duurder. Hierom is gekozen de snacks € 1,00 te maken. 14 

 15 
Pagina 28 16 
M. Ankersmit vraagt of de masterstudenten ook een felicitatiekaartje krijgen. 17 

 Veerle zegt dat ze deze als het goed is nagestuurd krijgen. 18 

 A. van der Velden zegt dat deze worden afgegeven bij het OSP en dat deze 19 
worden nagestuurd bij de masteruitreiking. 20 

 A. de Ronde zegt dat gecheckt kan worden of de kaartjes daar niet op zijn. 21 
o Veerle gaat dit controleren.  22 

 23 
Pagina 30 24 
T. van Egmond zegt dat hij de deelnemers bij de lezingen relatief laag vindt dit jaar. 25 
Hij vraagt of hier een verklaring voor is. 26 

 Lieke zegt dat hier geen verklaring voor is. Ze zegt dat de onderwerpen of 27 
momenten soms minder aansloten. 28 

 L. Peeters zegt het zonde te vinden dat de lezing over adoptie niet gepromoot 29 
is als kroeglezing. 30 

o Lieke zegt dat dit een foutje was. 31 

 A. van der Velden zegt dat het aantal mensen dat aanwezig waren een prima 32 
aantal is. 33 

o Mei Ying zegt dat ze terug heeft gekeken in de databanken en dat daar 34 
één uitschieter boven de honderd aanwezigen had en dat de rest 35 
tussen de twintig en zeventig schommelde.  36 

 37 
N. Kistler vraagt namens E. Gutteling hoe het bevalt om een aparte lezingen- en 38 
workshopcommissie te hebben. Ze zegt dat het soms lijkt dat het een beetje in elkaar 39 
overloopt.  40 

 Mei Ying zegt dat ze niet het gevoel heeft dat het in elkaar overloopt. Beide 41 
commissies zijn op zoek naar een heel ander soort activiteit. Bij de workshops 42 
en excursies probeert de commissie activiteiten te organiseren waarbij je niet 43 
stil zit. Mei Ying zegt dat de workshop Hoogbegaafdheid een 44 
communicatiefout vanuit haarzelf was. 45 

o N. Kistler geeft aan bij deze activiteit veel stil te zitten en zegt dat het 46 
meer op een lezing leek. 47 

o Mei Ying zegt dat de invulling van tevoren nooit helemaal precies 48 
bekend is. Ze zegt dat van tevoren zoveel mogelijk wordt geprobeerd 49 
om alles vast te leggen. De vrouw die de workshop gaf, had zelf ook al 50 
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aangegeven het lastig te vinden. Reacties vanuit de leden waren wel 1 
dat het interactiever was dan een lezing. 2 

o M. Koldemeule vraagt of het beter is de commissies te scheiden of 3 
samen te voegen. 4 

 Mei Ying zegt dat ze het persoonlijk fijner vindt de commissies 5 
gesplitst te houden. 6 

 M. Koldemeule zegt dat ze dit kan voorstellen. 7 
 8 
Pagina 32 9 
M. Ankersmit vraagt aan Ivet en Mei Ying hoe de werkdruk van de studiereis is 10 
ervaren nu die naar commissaris Onderwijs is gegaan en eerder dit jaar is gepland. 11 

 Ivet zegt dat ze zich niet heeft verveeld en het gat heeft opgevuld met nieuwe 12 
activiteiten zoals de Batavierenrace. 13 

 Mei Ying zegt dat het geen probleem was dat de studiereis een maand eerder 14 
was, maar dat het moeilijker was omdat een commissielid uit de commissie 15 
was gestapt en het zoeken naar formele instellingen lastig was. 16 

o M. Ankersmit vraagt of ze gezocht hebben naar een nieuw 17 
commissielid. 18 

o Mei Ying zegt dat ze dit hebben gedaan, maar geen reactie kwam. Ook 19 
na de inschrijving hebben ze nog gekeken, maar toen moest dit wel 20 
een deelnemer worden en ook hier kwam helaas nieuw commissielid 21 
uit. 22 

 23 
Regel 13: A. van der Velden vraagt of er een lezing was bij de sollicitatietraining. 24 

 Mei Ying zegt dat de lezing een activiteit moest zijn. 25 
 26 
Pagina 33 27 
Regel 8/9: M. Koldemeule zegt dat in het verslag staat dat de studiereis werd 28 
aangekondigd in februari, maar dat dit al in januari was.  29 

 Lieke zegt dat dit wordt aangepast. 30 
 31 
T. van Egmond vraagt hoe de contactpersoon vanuit de OLC wordt ervaren. 32 

 Mei Ying zegt dat ze op dit moment pas twee vergaderingen heeft bijgewoond 33 
en dat ze vrij weinig te delen hebben. Wanneer zij iets voor ons hebben of 34 
andersom, dan zal samen worden gekomen. 35 

 T. van Egmond vraagt of ze nog wel gaan evalueren. 36 
o Mei Ying zegt dit te gaan doen.  37 

 38 
L. Peeters zegt dat het contact met docenten dit jaar anders is, maar dat vervolgens 39 
wel contact met docenten wordt opgenomen met het betreffende bestuurslid. Ze zegt 40 
dat docenten dan alsnog meerdere bestuursleden zien.  41 

 Ivet zegt dat ze bij de lezing van RAGweek een promotie via BlackBoard wilde 42 
doen. Het thema sloot aan bij een vak en toen heeft ze zelf een mailtje 43 
gestuurd. 44 

 Lieke zegt dat het voornamelijk zo is dat docenten niet allemaal benaderd 45 
willen worden voor de boekenverkoop, dus dat gaat nu via B. Radstaak. 46 
Andere punten waar docenten voor nodig zijn gaat functie specifiek.  47 

 48 
Pagina 39 49 
M. Ankersmit zegt dat ze het leuk vindt dat Postelein meedoet aan de Batavieren 50 
race. 51 
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A. van der Velden vraagt hoeveel Postelein bijdraagt aan de Batavierenrace en of 1 
dat van de post Actief afgaat. 2 

 Willemijn zegt dat één van de Actief-activiteiten de Batavierenrace is. Per 3 
activiteit is een bedrag van € 60,00 begroot en zo ook voor deze. 4 

 N. Kistler moedigt de leden van de ALV aan mee te lopen, aangezien een 5 
afstand van 7.7 km vrij is gekomen. 6 

 7 
Pagina 41 8 
A. De Ronde vraagt aan Ivet hoe het was om de brunch van de RAGweek alleen te 9 
verzorgen. 10 

 Ivet zegt dat het boodschappen doen met twee tassen onhandig was, maar 11 
dat het voor de rest goed ging. Ze zegt dat de rest van het bestuur op de 12 
kamer hielp tijdens de activiteit. 13 

 14 
A. van der Velden zegt dat het haar opviel dat veel actieve leden (halverwege het 15 
jaar) zijn gestopt. Ze vraagt of iets mis is gegaan met het promoten van het actief 16 
lidmaatschap. 17 

 Lieke zegt dat het bij allemaal gaat om persoonlijke omstandigheden of het 18 
stoppen van de studie. 19 

 20 
Lieke vraagt of de ALV nog algemene opmerkingen heeft over het verslag. 21 

 A. van der Velden geeft een compliment over het verslag en zegt dat het 22 
bestuur goed bezig is. 23 

 L. Peeters zegt dat ze het verslag erg fijn vond om te lezen. Ze zegt dat ze het 24 
transparant vond met de planning van het ledenweekend en de introductie 25 
erin. 26 

o De ALV sluit zich hierbij aan. 27 
 28 
Lieke bedankt de ALV voor hun feedback en zegt de opmerkingen mee te nemen. 29 
 30 

8. W.V.T.T.K. 31 

N.v.t.  32 
 33 

9. Rondvraag 34 

V. van de Pol vraagt of de ALV even wil klappen voor Ivet omdat zij SOFv bestuur 35 
wordt. 36 

 De ALV klapt. 37 
 38 
T. van Egmond vraagt waarom de alv niet om 19.00 uur begint in plaats van om 39 
18.30 uur. 40 

 Hier wordt naar gekeken. 41 
 42 
N. Kistler zegt dat bij een vak van haar veel is besproken over een datalek. Ze zegt 43 
dat de Radboud Universiteit ene eigen encryptie systeem bij PGD heeft. Ze zegt als 44 
Postelein hier achteraan kan gaan om te vragen of zij dat ook kunnen krijgen. De 45 
begeleider van het vak is M. Luijten 46 

 Hier zal naar gekeken worden. 47 
 48 
T. van Egmond zegt dat bij de halfjaarlijkse verantwoording een stand van zaken 49 
hoort. Hij vraagt hoe het ervoor staat met de bestuurspunten. 50 
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 Veerle: 6 1 

 Willemijn: 15 2 

 Mei Ying: 28 3 

 Lieke: 32  4 

 Demi: 46 5 

 Ivet: 55 6 
o De ALV klapt. 7 

 8 
P. de Vries is het niet eens met T. van Egmond en heeft de alv liever om 18.00 uur. 9 

 M. Koldemeule vraagt zich af wanneer dan gegeten moet worden als men tot 10 
17.30 uur college heeft.  11 

 12 
N. van den Brandt vraagt wat Ivet haar plan van aanpak is nu ze volgend jaar als 13 
SOFv bestuurder nog meer punten waard is. 14 

 Ivet zegt beloftes met haarzelf te hebben en ze zal hier voorzichtig mee 15 
omgaan.  16 

 17 
Veerle wil iedereen bedanken voor hun input en aanwezigheid.  18 
 19 

10. Sluiting 20 

Lieke bedankt alle aanwezigen en sluit om 20.48 uur de vergadering.  21 

 De ALV klapt.  22 


