
Vergadering: Algemene Ledenvergadering 

Datum: 25-06-2009  

Aanwezig: Bestuur: Thijs de Valk, Chantal Maas, Renneke, ter Braak Robin van 

Rijthoven, Lian ter Heijden en Anne van de Laar    

 Kandidaatsbestuur: Esther Nizet, Thalia van Overveld, Kim Rondhuis, Lotte 

Steeg, Judith Wilms en Maureen Jekel     

 commissiehoofden: Jorien Barnhoorn, Michelle Nikkelen  

 KasCo: Neomi Spierts      

 leden: 12 

  

Afwezig: RvA: Connalie van der Jagt, Mike Gaertner en Inge Schrooten  

 commissiehoofden: Maud Bos, Mireille Hubers en Karin Bijsterveld 

 Kasco: Maurice Berndsen 

 

1. Opening 
Thijs opent om 17.48u de vergadering. 

 
2. Vaststellen agenda  

Thijs stelt voor onder het puntje W.V.T.T.K., op advies van Tom Damen, een voorstel 
tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement te bespreken. 

 
3. Goedkeuren notulen 
De notulen zijn goedgekeurd. 

 
4. Mededelingen 
a. Secretaris 
geen 
 
b. Penningmeester 
- Tijdens de boekenverkoop van de tweede en derde periode van het huidige 
studiejaar is er verlies gedraaid. Renneke wil graag toelichten wat daar de oorzaak 
van is. 
Voor de boekenverkoop komen de boeken online te staan met de actuele winkelprijs 
verminderd met de korting die Postelein biedt. Helaas is gebleken dat die winkelprijs 
niet vaststaat en tegen de tijd dat de boeken geleverd worden, veranderd kan zijn. 
De uiteindelijke winkelprijs staat vermeld op de pakbon die geleverd wordt met de 
boeken. Wij waren niet op de hoogte van die fluctuatie in prijzen. Vandaar dat wij, 
achteraf gezien, in de tweede en derde periode enkele boeken te goedkoop hebben 
verkocht aan de leden. Uiteraard moest wel de volledige prijs aan Selexyz Dekker 
van de Vegt betaald worden. Daardoor is er een verlies ontstaan. We hebben 
besloten dit verlies niet te verhalen op de leden, maar te dekken uit het eigen 
vermogen van de vereniging. 
Renneke vraagt of er vragen zijn over het voorgaande. Jorien vraagt zich af hoe dit in 
het vervolg in zijn werk gaat. Renneke geeft aan dat we nu op de hoogte zijn van het 
feit dat de prijzen kunnen veranderen en daar in de toekomst rekening mee houden. 
Jorien vraagt of dat betekent dat leden uiteindelijk een andere prijs zouden kunnen 
betalen dan de prijs die op de website vermeld staat. Renneke geeft aan dat dit 
inderdaad het geval is. Jacqueline wil graag weten wat de hoogte van het gedraaide 



verlies is. Renneke zegt dat het verlies €2965,77 bedraagt. Jacqueline vraagt zich af 
of er geen aparte Algemene Leden Vergadering gepland had moeten worden, 
aangezien het om een uitgave hoger dan €500,- gaat. Thijs geeft aan dat het niet om 
een bewuste uitgave ging. De rekening bij Selexyz Dekker van de Vegt moest 
betaald worden, en de enige keuze die gemaakt moest worden, was of de kosten 
verhaald zouden worden op de leden of betaald zouden worden uit het vermogen 
van Postelein. 
Er zijn verder geen vragen. 
 
c. PR 
- Met ingang van het nieuwe collegejaar start de nieuwste opleiding binnen ons 
onderwijsinstituut, namelijk de ALPO (Academische Leraren Opleiding Primair 
Onderwijs). Wij zijn blij te melden dat deze opleiding ook onder Postelein zal komen 
te vallen. De studenten die aan dit programma gaan deelnemen zullen dus 
opgenomen kunnen worden in ons ledenbestand.  
Dit is natuurlijk een mooie extra voor onze vereniging, ook met het oog op de groei 
die het programma naar verwachting door gaat maken. Vanwege deze nieuwe 
opleiding zullen er wat wijzigingen doorgevoerd gaan worden. Bijvoorbeeld op de 
website, het briefpapier en de stickers. Hier zal de ALPO toegevoegd worden aan de 
huidige typering van de vereniging. Tot nu toe is de verwachting dat er binnen de 
ALPO ongeveer 25 studenten gaan starten. Robin vraagt of er iemand vragen heeft 
over het voorgaande. Jorien vraagt of de ALPO al een officiële opleiding is. Volgens 
Robin is dat het geval. Jorien wil graag weten of eraan gedacht is dat een 
naamsverandering ook statutaire veranderingen met zich meebrengt. Robin en Thijs 
geven aan dat daar nog niet over is nagedacht, maar dat de consequenties en 
voorwaarden van een naamsverandering nagegaan zullen worden. Jorien vraagt of 
het al zeker is dat de nieuwe opleiding succesvol gaat worden. Wanneer dat niet het 
geval is, zou een naamsverandering en eventuele bijkomstigheden namelijk erg 
drastisch zijn. Volgens Thijs heeft de onderwijsdirecteur, Jan Janssens, aangegeven 
dat de opleiding naar verwachting in enkele jaren gaat groeien. Robin geeft aan dat 
het animo voor de ALPO nu al groter is dan verwacht. Bovendien zullen de ALPO-
studenten deelnemen aan de introductie en Robin wil ervoor zorgen dat zij zich 
volledig onder onze studievereniging kunnen scharen. Het is de bedoeling dat de 
ALPO-studenten zich welkom voelen bij onze studievereniging. Tom vraagt waarom 
en door wie is besloten dat de ALPO onder Postelein komt te vallen en niet 
bijvoorbeeld een eigen studievereniging moet verzorgen. Robin geeft aan dat de 
ALPO-studenten veelal dezelfde vakken moeten volgen als PWO-studenten en dat 
het daarom logisch is dat deze opleiding onder Postelein komt te vallen. Volgens 
Chantal is dit besluit genomen door het onderwijsinstituut. 
 
d. Formeel 
- Op woensdag 3 en 10 juni heeft de sollicitatietraining plaatsgevonden. Deze werd 
verzorgd door Dienst Studentenzaken. Er hebben 12 studenten aan deze cursus 
deelgenomen. De training werd goed ontvangen en alles is goed verlopen. 
 
e. Informeel 
geen 
 
 
 



f. Voorzitter 
- Tijdens de vorige ALV, die op 4 juni heeft plaatsgevonden, is aangegeven dat 
Postelein moet verhuizen. Er was toen sprake van een vierdeling van de huidige 
medezeggenschapskamer. Dit bleek achteraf valse informatie, aangezien 
studievereniging CognaC al een ruimte toegewezen had gekregen. Het voorstel om 
de huidige medezeggenschapskamer in drieën te delen was voor de 
Medezeggenschap en SPiN naar eigen zeggen geen optie. Naar aanleiding van het 
protest van SPiN, de Medezeggenschap en Postelein hierover, hebben de 
onderwijsdirecteuren een extra ruimte weten te bemachtigen. Dit gaat om een ruimte 
in de B-gang, dichter naar de tuin dan Posteleins huidige positie. Echter, nu was het 
euvel dat niemand in de extra bemachtigde ruimte plaats wilde nemen. SPiN, de 
Medezeggenschap en Postelein hebben hier meerdere overleggen over gevoerd. 
Uiteindelijk bleek dat geen van de partijen in wilde binden en hebben we gezamenlijk 
besloten om het besluit bij de onderwijsdirecteuren neer te leggen. Elke betrokken 
partij heeft een brief geschreven aan de directeuren en op basis hiervan hebben 
deze geprobeerd een zo goed mogelijk besluit te nemen. Uiteindelijk is het besluit 
van zowel de directeuren als het decanaat het volgende geworden: SPiN en 
Postelein delen de huidige medezeggenschapskamer, mits daarin een kleine ruimte 
wordt gereserveerd voor de Medezeggenschap. De Medezeggenschap zal 
daarnaast de ruimte in de B-gang betrekken. 
Momenteel vinden er overleggen plaats over de verbouwing die plaats moet gaan 
vinden in de huidige medezeggenschapskamer. Onze belangrijkste eisen wat betreft 
deze ruimte zijn al ingewilligd door het Universitair Vastgoed Bedrijf. Postelein wil het 
liefst aan de achterkant van het DE café. Gezien de omstandigheden is het bestuur 
positief gestemd over de uitkomsten. 
Thijs vraagt of er vragen zijn over het voorgaande. Milou vraagt waarom Postelein 
niet gehuisvest zou willen worden in de B-gang. Thijs geeft aan dat daar meerdere 
redenen voor te noemen zijn. Ten eerste is die kamer qua locatie niet ideaal. Ten 
tweede valt er geen daglicht in die kamer. Ten derde geeft Renneke aan dat die 
kamer zich midden in het Psychologenblok bevindt en dat wij als pedagogen daar 
niet thuishoren. Tot slot hebben wij vernomen dat de gehele B-gang over enkele 
jaren gesloopt wordt. Tegen die tijd zou Postelein weer van bestuurskamer moeten 
wisselen. Door nu te strijden voor een bestuurskamer buiten de B-gang, kunnen we 
die toekomstige verhuizing ontwijken 
- Zoals in de afgelopen ALV al een keer is aangehaald, heeft de penningmeester van 
2007-2008 het financieel jaarverslag nog niet verbeterd op de manier die in de ALV 
van 27 november 2008 beloofd is. Hierover hebben wij de penningmeester 
meermalen persoonlijk, telefonisch en per mail aangesproken. Dit had echter geen 
effect. Vandaar dat Postelein enkele weken geleden een aangetekende brief naar de 
penningmeester 2007-2008 heeft gestuurd. Hierin stond vermeld dat de 
penningmeester nu niet alleen in statutaire overtreding is, maar ook in wettelijke 
overtreding. Daarnaast stonden er enkele sancties in de brief, die ingezet zouden 
worden als de penningmeester niet binnen het genoemde termijn het financieel 
jaarverslag af had. Ze heeft hier inmiddels op gereageerd met een deels verbeterd 
jaarverslag. Echter, de balans van de samenvattingenkas ontbreekt nog steeds. 
Aangezien de inhoud van het boekhoudprogramma in strijd is met de inhoud van het  
financieel jaarverslag wanneer de balans wordt opgenomen in het financieel 
jaarverslag, is het mogelijk dat de penningmeester 2007-2008 binnenkort aan de 
ALV toestemming gaat vragen om dit verbeterpunt te laten vervallen 
Thijs vraagt of er vragen zijn over het voorgaande. Die blijken er niet te zijn.  



- De diesbarbecue was geslaagd en Thijs wil iedereen bedanken die heeft 
bijgedragen aan deze leuke avond! 
 

5. Voorstellen Kandidaatsbestuur 2009-2010 
Thijs geeft aan dat naar aanleiding van meerdere sollicitatiegesprekken een 
kandidaatsbestuur is gevormd voor het academisch jaar 2009-2010. Dat 
kandidaatsbestuur ziet er als volgt uit: 
Voorzitter – Esther Nizet 
Secretaris en vice-voorzitter – Thalia van Overveld 
Penningmeester – Kim Rondhuis 
Commissaris PR – Lotte Steeg 
Commissaris Formeel – Judith Wilms 
Commissaris Informeel – Maureen Jekel 
 
Thijs wil het kandidaatsbestuur de mogelijkheid geven zich voor te stellen. 
Esther stelt zich voor. Thijs geeft aan dat er een mogelijkheid is om vragen te stellen 
aan de kandidaatsbestuursleden.  
Jorien zou van iedereen graag willen weten wat Postelein voor hen betekent en wat 
zij voor Postelein kunnen betekenen.  
Esther denkt dat een bestuursjaar voor haar een leerjaar kan zijn waarin ze leert dat 
ze op haar strepen moet staan en bepaalde punten moet doordrukken. Esther denkt 
voor Postelein van betekenis te kunnen zijn door de vereniging meer bekendheid te 
geven. Zij wil de trend die vorige besturen hebben gezet doorvoeren en is ervan 
overtuigd dat meer bekendheid voor Postelein haalbaar is.  
 
Thalia stelt zich voor.  
Jorien wil graag weten waarom Thalia heeft gekozen voor de functie van secretaris. 
Volgens Thalia is het een vrij onzichtbare, maar belangrijke functie. Het lijkt Thalia 
ontzettend leuk om het contact te onderhouden met leden en andere verenigingen. 
Thalia denkt op die manier van betekenis te kunnen zijn voor Postelein. Op de vraag 
wat Postelein voor haar kan betekenen denkt Thalia te kunnen groeien op persoonlijk 
vlak en veel te kunnen leren betreft communicatie.   
 
Kim stelt zich voor. 
Kim wil graag iets extra’s betekenen voor Postelein en denkt dat Postelein voor haar 
van betekenis kan zijn in die zin dat ze veel ervaringen op gaat doen tijdens een 
bestuursjaar. Jorien wil graag weten waarom Kim heeft gekozen voor de functie van 
penningmeester. Kim geeft aan dat de combinatie van het dragen van een grote 
verantwoordelijkheid en het economische aspect haar een leuke uitdaging lijkt!  
 
Lotte stelt zich voor.  
Ook Lotte denkt dat een bestuursjaar haar veel leerpunten en ervaringen op kan 
leveren. Lotte denkt voor Postelein van betekenis te kunnen zijn door zich vol in te 
zetten voor de introductie, sponsoring en de promotie van de vereniging.  
Lotte heeft aangegeven eerder te zijn gestopt met de sponsorcommissie omdat ze 
erachter kwam dat haar studie op een te laag pitje stond, waarna Neomi zich 
afvraagt hoe Lotte van plan is een bestuursjaar te combineren met studie. Volgens 
Lotte komt haar studie tijdens een bestuursjaar op een heel laag pitje te staan!  
 
 



Judith stelt zich voor. 
Judith denkt van betekenis te kunnen zijn voor Postelein door zich in te zetten voor 
de organisatie van lezingen en excursies. Die zijn volgens Judith namelijk erg 
belangrijk omdat studenten zich op die manier kunnen oriënteren op het werkveld. 
Judith heeft van bestuurders en oud-bestuurders van Postelein en andere 
verenigingen vernomen dat je ontzettend veel kan groeien door ene bestuursjaar, en 
op die manier hoopt ze dat Postelein voor haar van betekenis kan zijn. 
 
Maureen stelt zich voor.  
Maureen denkt van betekenis te kunnen zijn voor Postelein door haar ervaring 
binnen de vereniging en door haar enthousiasme. Zij hoopt dat Postelein voor haar 
een leerpunt oplevert op sociaal vlak. 
 
Er zijn verder geen vragen. 
Thijs stelt voor over te gaan tot het stemmen voor het kandidaatsbestuur 2009-2010. 
 
Esther Nizet is aangesteld als kandidaatsbestuur in de functie van voorzitter met: 
26 stemmen voor 
2 stemmen tegen 
0 stemmen neutraal 
 
Thalia van Overveld is aangesteld als kandidaatsbestuur in de functie van secretaris 
met:  
28 stemmen voor 
0 stemmen tegen 
0 stemmen neutraal 
 
Kim Rondhuis is aangesteld als kandidaatsbestuur in de functie van commissaris 
formeel met: 
27 stemmen voor 
0 stemmen tegen 
1 stemmen neutraal 
 
Lotte Steeg is aangesteld als kandidaatsbestuur in de functie van commissaris PR 
met: 
28 stemmen voor 
0 stemmen tegen 
0 stemmen neutraal 
 
Judith Wilms is aangesteld als kandidaatsbestuur in de functie van commissaris 
Formeel met: 
26 stemmen voor 
0 stemmen tegen 
2 stemmen neutraal 
 
Maureen Jekel is aangesteld als kandidaatsbestuur in de functie van commissaris 
Informeel met: 
28 stemmen voor 
0 stemmen tegen 



0 stemmen neutraal 
 
Er is 1 schriftelijke machtiging ontvangen. 
Het kandidaatsbestuur van bestuursjaar 2009-2010 is aangesteld. 
 
Thijs feliciteert, namens het gehele huidige bestuur, het bestuur 2009-2010 met hun 
aanstelling! 
 
6. W.V.T.T.K.: Voorstel wijziging HR 
Op advies van Tom Damen willen we Huishoudelijk Reglement wijzigen.  
Lid 4.6.2. luidt momenteel als volgt: 
 
Benoemingen geschieden en besluiten worden genomen bij meerderheid van de 
uitgebrachte geldige stemmen, behalve wanneer de Statuten of dit reglement een 
andere meerderheid voorschrijven.  
 
De volgende zin zou daaraan toegevoegd worden: 
 
Deze benoemingen en besluiten geschieden altijd door middel van gesloten 
stemming.  
 
Thijs legt uit dat een open stemming invloed kan uitoefenen waardoor leden wellicht 
een stem uitbrengen waar ze niet volledig achter staan.  
Thijs vraagt of er vragen zijn over het voorgaande. 
 
Jorien geeft aan dat er in het Huishoudelijk Reglement nog meer geschreven staat 
over open of gesloten stemmen. Zo staat er volgens haar dat stemmen over 
personen altijd gesloten moet gebeuren. Jorien vraagt zich dan ook af of het 
Huishoudelijk Reglement  verder wordt aangepast, dan alleen lid 4.6.2. Thijs geeft 
aan dat dat inderdaad een optie is en stelt voor te stemmen over de wijziging van het 
Huishoudelijk Reglement, met inachtneming van het feit dat er meerdere wijzigingen 
doorgevoerd zullen worden met betrekking tot stemmen. Daar stemt iedereen mee 
in. 
 
Het voorstel tot het wijzigen van  het Huishoudelijk Reglement is aangenomen met: 
24 stemmen voor  
0 stemmen tegen 
3 stemmen neutraal 
 
Jorien vraagt wanneer de wijzigingen doorgevoerd zullen worden. Chantal geeft aan 
dat dit binnen 1 week na de Algemene Leden Vergadering moet gebeuren. 
 
7. Rondvraag 
- Stijn wil van het bestuur 2009-2010 weten wat de plannen zijn voor de 
mannencommissie? Esther geeft aan dat het bestuur daar nog over moet 
overleggen, maar dat ze de mannencommissie graag in stand wil houden.   
- Jorien wil het bestuur 2009-2010 graag feliciteren met hun aanstelling! 
- Esther wil graag weten wanneer haar bestuur ingewerkt gaat worden. Volgens Thijs 
kan dat per direct starten.   



 
8. Sluiting 
Thijs sluit om 18.29u de vergadering. 


