
Vergadering: ALV 

Datum: 11 december 2007  

Aanwezig: Inge, Gaby, Milou, Meike en Jacqueline 

  5 leden 

Afwezig: Jorien 

1. Opening 
Gaby opent om 19.07u de vergadering. 

 
2. Vaststellen agenda  

De agenda is vastgesteld. 

 
3. Goedkeuren notulen 3 oktober 2007 
De notulen zijn goedgekeurd. 

 
4. Mededelingen bestuur 
Gaby geeft aan dat het bestuur een puntje aan de opzet van de ALV’s wil toevoegen 
om de leden op de hoogte te stellen van de activiteiten waar het bestuur zich mee 
bezig houdt. Vandaar dat het punt ‘mededelingen bestuur’ op de agenda staat. 

- Mededelingen Gaby: 
* Jorien is nog steeds herstellende, vandaar dat ze niet aanwezig is op de 
ALV. Jorien wil vanaf volgende week voorzichtig weer beginnen en wil na de 
kerstvakantie haar werkzaamheden volledig hervatten.  
* Het bestuur wil graag een stichting voor de boeken oprichten om het 
financiële risico bij de vereniging weg te nemen. Er is contact met andere 
verenigingen hierover en er zijn voorbeeldstatuten binnengekomen van de 
notaris. Bovendien is het streven om de boekenverkoop dit academisch jaar 
via internet te laten verlopen.  
* Het bestuur wil graag met commissiehoofden voor alle commissies gaan 
werken. Bij de meeste commissies zijn al commissiehoofden aangesteld. De 
commissarissen zijn nog bezig met duidelijkheid verschaffen in welke taken 
bestuurstaken blijven en welke taken aan de commissiehoofden overgelaten 
worden.  
* Op dinsdag 13 november heeft Postelein een ALA georganiseerd. Hier 
hebben ongeveer 45 actieve leden aan deelgenomen. De actieve leden 
vormen een grote en enthousiaste groep. 

- Mededelingen Jacqueline: 
* Dit academisch jaar gaat de voorlichtingen- en meeloopdagencommissie 
meer voorlichtingen en meeloopdagen organiseren omdat de vraag erg groot 
is. Jacqueline heeft hier een grote, gezellige commissie voor. 
* De eerste Posteleinpost is in week 46 uitgekomen. Iris is aangesteld als 
commissiehoofd van de Posteleinpostcommissie. 

- Mededelingen Milou: 
* De studytripcommissie organiseert een driedaagse Studytrip naar Berlijn. De 
inschrijving loopt nog tot 18 december. 
* De studiereiscommissie houdt zich druk bezig met het organiseren van de 
studiereis. Op 19 december is hier een voorlichting over en dan wordt de 
bestemming bekend gemaakt. 



- Mededelingen Meike: 
* geen mededelingen 

- Mededelingen Inge: 
* geen mededelingen 

 
5. Voorstel aanschaf beamer en laptop 
Gaby geeft aan dat er steeds meer voorlichtingen en meeloopdagen georganiseerd 
worden. Het reserveren van beamers en laptops verloopt niet altijd even soepel. 
Bovendien is het handig om een laptop te hebben voor het notuleren tijdens 
vergaderingen. Het bestuur wil voorstellen om een laptop aan te schaffen die 
voornamelijk bedoeld is voor bestuurstaken en voorlichtingen en meeloopdagen. 
Tijdens de vorige ALV is goedkeuring gevraagd voor de aanschaf van drie computers 
en een camera. Hier is een bedrag van €3000,- voor gevraagd. De kosten voor de 
aanschaf van de apparatuur bedroegen slechts €1800,-. Van het voorgestelde 
bedrag is dus nog €1200,- over. Het bestuur wil dit gaan gebruiken voor de aanschaf 
van een beamer en een laptop. Echter, dit bedrag is misschien te klein en daarom 
stelt het bestuur voor dit bedrag te verhogen tot €1500,-. 
Mike vraagt of het bestuur er rekening mee houdt dat er geld gereserveerd moet 
worden voor afschrijvingen voor deze apparatuur en dat er geld gereserveerd moet 
worden voor de aanschaf van nieuwe lampen e.d. voor de beamer. Gaby vraagt Mike 
wat een redelijk bedrag is om te reserveren voor deze aanschaffen. 
Het voorstel is om het bedrag te verhogen tot €2000,- om de beamer en laptop aan 
te kunnen schaffen en geld te reserveren voor de eventuele aanschaf van nieuwe 
lampen voor de beamer. 
Iris vraagt waar het bedrag waarmee de eventuele uitgave verhoogd wordt anders 
voor bedoeld was of dat het geld van Postelein alleen voor dit soort aanschaffen 
gebruikt wordt. Gaby geeft aan dat het geld uitgegeven kan worden aan zaken die 
aan het begin van het jaar begroot zijn. In de begroting is ruimte voor een uitgave als 
deze. 
Myrte vraagt of Jan Janssens al benaderd is voor het aanschaffen van een beamer 
en een laptop voor Postelein. Wellicht kan Jan Janssens een beamer en een laptop 
voor Postelein regelen in het licht van het sterk toenemende aantal meeloopdagen 
en voorlichtingen. Myrte geeft ook aan dat wanneer dit geen mogelijkheid is, dat de 
beamer en laptop misschien via het Onderwijsinstituut of via het COG gekocht 
kunnen worden. Wellicht kan de vereniging op die manier een relatief goedkope 
beamer en laptop van een relatief goede kwaliteit kopen. Gaby gaat Jan Janssens 
hiervoor benaderen. Wel wil ze namens het bestuur alvast om goedkeuring vragen 
voor een eventuele uitgave van €2000,- wanneer het krijgen of kopen van een 
beamer en laptop via het Onderwijsinstituut niet tot de mogelijkheden behoort. 
Gaby vraagt of er bezwaar is tegen open stemming. Er heeft niemand bezwaar. 
Er wordt gestemd voor goedkeuring van de eventuele uitgave. 
Neutraal: 0 
Voor: 10 
Tegen: 0 
Wanneer een beamer en laptop niet via het COG of via het Onderwijsinstituut 
verkrijgbaar zijn, mogen de beamer en laptop gekocht worden. 
 

6.  Aanstellen nieuwe Raad van Adviesleden 
Gaby wil voordat ze overgaat naar het aanstellen van de nieuwe Raad van 
Adviesleden namens het bestuur haar excuses maken dat Christiane en Carlijn 



moeten wisselen. Het bestuur was er niet van op de hoogte dat Carlijn en Christiane 
nog geen jaar zitting genomen hadden en heeft hen daarom niet gevraagd of ze nog 
lid wilden blijven van de RvA. Verder wil Gaby Carlijn en Christiane bedanken voor 
hun werkzaamheden als RvA-leden en daarvoor wil het bestuur hen een bloemetje 
aanbieden. 
Gaby wil dan overgaan tot het aanstellen van de nieuwe RvA-leden. Het bestuur 
draagt drie nieuwe leden aan, namelijk Caressa Jansen, Mike Gaertner en Myrte 
Legemaate. Omdat er over personen gestemd gaat worden, wordt er een gesloten 
stemming gehouden. Gaby vraagt of iemand nog vragen heeft. Niemand heeft 
vragen of op- en aanmerkingen. Gaby deelt de stembriefjes uit. 
Caressa Jansen is aangesteld als RvA-lid met 8 stemmen voor, 2 stemmen neutraal 
en 0 stemmen tegen. Mike Gaertner is aangesteld als RvA-lid met 10 stemmen voor, 
0 stemmen neutraal en 0 stemmen tegen. Myrte Legemaate is aangesteld als RvA-lid 
met 9 stemmen voor, 1 stem neutraal en 0 stemmen tegen. 
 
7. Goedkeuren Huishoudelijk Reglement 
Gaby vraagt of iedereen het Huishoudelijk Reglement gelezen heeft. De leden 
hebben het HR niet gelezen aangezien deze niet van de site gehaald kon worden 
door technische problemen met de site. Gaby stelt voor om enkel de wijzigingen te 
bespreken. 
Gaby stelt dat in het HR bij ‘Artikel 3.3: Taken en bevoegdheden’ beschreven staat 
dat ook de commissarissen bevoegd zijn. Dit is niet in overeenstemming met de 
statuten. Het bestuur stelt voor dit te wijzigen in ‘Elk van de mogelijke combinaties 
van minimaal twee dagelijks bestuursleden zijn bevoegd namens de vereniging op te 
treden en te tekenen. Een dagelijks bestuurslid kan zich door een schriftelijk 
gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.’ De laatste zin van dit artikel is slecht 
geformuleerd. Het bestuur stelt voor deze zin te wijzigen in ‘Een afzonderlijk 
bestuurslid is niet bevoegd namens de vereniging op te treden en te tekenen.’ Mike 
geeft aan dat  ‘…en te tekenen’  in dit geval overbodig is omdat dat al eerder vermeld 
is. Er wordt besloten om dit gedeelte weg te laten. Myrte twijfelt of voor ‘Een 
afzonderlijk bestuurslid…’ de oude formulering ‘De voorzitter...’ moet blijven staan. 
Uiteindelijk geeft ze aan dat ze het eens is met de formulering door het bestuur. 
Gaby geeft aan dat in ‘Artikel 5.9 De begroting’ het samenstellen van een balans 
ontbreekt en dat het wel noodzakelijk is dat deze samengesteld wordt. Dit is in het 
verleden nooit gebeurd en om uit te sluiten dat dit in de toekomst nagelaten wordt, 
wil het bestuur in het HR opnemen dat er ook een balans samengesteld moet 
worden. Gaby merkt op dat de titel van het artikel dan ook aangepast moet worden in 
‘Artikel 5.9: De begroting en de balans’. Verder zijn er geen opmerkingen of vragen. 
Gaby vraagt of er bezwaar is tegen een open stemming. Dit is niet het geval. 
De wijzigingen van artikel 3.3 van het HR zijn met 10 stemmen voor, 0 stemmen 
neutraal en 0 stemmen tegen aangenomen. 
De wijzigingen van artikel 5.9 van het HR zijn met 10 stemmen voor, 0 stemmen 
neutraal en 0 stemmen tegen aangenomen. 
 

8. W.V.T.T.K. 
Christiane had gelezen in de notulen dat het bestuur een W.V.T.T.K.-punt toe wilde 
voegen op de ALV voor het aanstellen van de nieuwe kascontrolecommissieleden. 
Het klopt inderdaad dat het bestuur dit punt wilde toevoegen aan de agenda, maar 
naar aanleiding van de kascontrole van vanmiddag is besloten dit uit te stellen tot de 
volgende ALV (in januari) aangezien de zittende kascontrolecommissielden nog niet 



klaar zijn met hun werkzaamheden.  
 
9. Rondvraag 
- Christiane vraagt of de oude en nieuwe RvA-leden een afspraak zullen maken met 
het bestuur voor een goede overdracht van de RvA-taken. Inge gaat zorgen dat er 
een afspraak gemaakt wordt. 
- Myrte vraagt of de officiële documenten e.d. op de site gezet worden. Het bestuur 
geeft aan dat dit wel de bedoeling is, maar dat de site niet goed werkt. Er is al 
contact opgenomen met Martijn (de webmaster) hierover.  
 
10. Sluiting 
Gaby sluit om 19.37u de vergadering. 


