
Vergadering: Algemene Ledenvergadering 

Datum: 04-06-2009  

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

Rijthoven, Lian ter Heijden en Anne van de Laar                        

RvA: Inge Schrooten                                 

KasControlecommisie: Neomi Spierts, Maurice Berndsen    

Commissiehoofden: Esther Nizet, Karin Bijsterveld, Maud Bos, Mireille 

Hubers, Michelle Nikkelen, Jorien Barnhoorn                                                                            

Leden: 3 

  

Afwezig: Lotte Steeg 

1. Opening 

Thijs opent om 17.55u de vergadering. 

 
2. Vaststellen agenda  

De agenda is vastgesteld. 

 
3. Goedkeuren notulen 

De notulen zijn goedgekeurd. 

 
4. Mededelingen 

a. Secretaris 
- Er is een nieuwe voorwaarde toegevoegd aan de algemene voorwaarden van de 
boekenverkoop. Mensen die nageleverde boeken niet binnen drie weken hebben 
opgehaald zullen na die termijn 5 euro boete per werkdag moeten betalen, totdat 
deze boete gelijk staat aan de waarde van het boek. Dan wordt het boek als 
eigendom van Postelein beschouwd en de boete wordt dan kwijtgescholden. 
Hiernaast wordt de bestelmogelijkheid gedurende twee perioden geschorst. Dit 
laatste is dezelfde consequentie als wanneer een lid haar boeken helemaal niet op 
komt halen. 
 
b. Penningmeester 
geen 
 
c. PR 
- De tweede en derde editie van de PosteleinPost  van het veertiende bestuur zijn 
inmiddels verschenen. De derde PosteleinPost is gedrukt bij een nieuwe drukker 
die vele malen goedkoper is en een betere service verleent dan de oude drukker. 
Robin geeft aan dat er vanuit de drukker enkele fouten in de laatste editie van de 
PosteleinPost zijn geslopen. Hierover is al contact opgenomen met de drukker en 
deze fouten zullen in de volgende editie voorkomen worden. 
- De sponsorcommissie van dit jaar is voor dit moment opgeheven. Dit omdat er geen 
nuttige bijdrage meer geleverd kan worden als commissie. Het idee bestaat voor 
volgend jaar wat beleidstips extra mee te geven over de toekomst van een 
sponsorcommissie. Robin is onder andere van mening dat het effectief werkt als er 
uit commissies afgevaardigden plaatsnemen in deze sponsorcommissie. Jorien 
vraagt of er in het begin van het volgend academisch jaar actief op zoek wordt 
gegaan naar nieuwe sponsoren. Robin geeft aan dat dat niet het geval is. Tom 



vraagt wat er op dit moment gebeurt met de huidige sponsoren. Robin zal die 
sponsorcontacten zelf voortzetten. 
 
d. Formeel 
- Op vrijdag 20 maart heeft de LSPOD plaatsgevonden aan de UvA in Amsterdam. 
De dag was een groot succes en het maximum aantal deelnemers werd gehaald. Uit 
de evaluaties bleek dat het merendeel van de deelnemers tevreden was over de 
organisatie van de dag.  
- Er hebben de afgelopen tijd weer een hoop verschillende lezingen (o.a. over EMDR 
en genderdysforie) en excursies plaatsgevonden (o.a. naar het Ambulatorium en 
Sensis). Vooral de lezingen worden erg goed bezocht.  
- Het Sociale Wetenschappen Congres dat vrijdag 12 juni plaats zou vinden is helaas 
afgeblazen. Dit vanwege gebrek aan (sponsor)geld en sprekers. Er is hard gewerkt 
om een congres op te zetten, maar dat heeft helaas niet mogen baten. Daarom is het 
advies aan een volgend Sociabilisbestuur dan ook om volgend jaar geen nieuwe 
commissie op te starten voor het organiseren van een Sociale Wetenschappen 
Congres. 
- De laatste meeloopdag is gepland. Er hebben gedurende het jaar al 14 
meeloopdagen plaatsgevonden. Deze zijn afgelopen jaar erg goed bezocht en ook 
met de voorlichtingen is alles goed gegaan. 
 
e. Informeel 
- De studytrip naar Gent en de studiereis naar Boedapest hebben inmiddels 
plaatsgevonden. Beide waren erg geslaagd. 
- De algemene informele commissie heeft gedurende het jaar verschillende goed 
bezochte activiteiten georganiseerd. 
 
f. Voorzitter 
- Woensdag 17 juni vindt bij Piecken een Diësbarbecue plaats ter gelegenheid van 
Posteleins veertiende verjaardag! De barbecue is gratis voor de leden. Er zijn 
inmiddels al 144 aanmeldingen.  
- Postelein moet gaan verhuizen. We hebben onlangs te horen gekregen dat 
er van hogerhand besloten is om de huidige kamer van Postelein voor andere 
doeleinden te gebruiken. Er zullen werkkamers worden ingericht. Inmiddels hebben 
we hier meerdere gesprekken over gevoerd. Waarschijnlijk zal met ingang van het 
nieuwe collegejaar de Posteleinkamer te vinden zijn in de huidige 
medezeggenschapskamer. De medezeggenschapskamer zou in drieën worden 
opgesplitst, namelijk 1 deel voor Postelein, 1 deel voor SPiN en 1 deel voor de 
medezeggenschap. Vandaag kregen wij echter te horen dat CognaC ook nog in de 
medezeggenschapskamer geplaatst zou moeten worden. Dit wordt dan allemaal wel 
heel klein. Hier hebben we maandagochtend een bespreking over met alle 
betrokkenen. De kans is dus groot dat er alsnog een klacht ingediend gaat worden.  
Inge vraagt of Jan Janssens al heeft laten weten wat hij van de plannen vindt. Thijs 
geeft aan dat het bestuur te horen heeft gekregen dat het plan om de 
bestuurskamers op te geven, voort is gekomen uit overleg tussen de 
onderwijsdirecteuren. Inge vraagt zich af hoe een boekenverkoop georganiseerd 
moet worden op de nieuwe locatie. Thijs geeft aan dat het bestuur zich daar ook 
zorgen om maakt. Robin geeft aan dat er al een overleg plaats heeft gevonden en 
dat het bestuur eisen zal stellen om een zo goed mogelijke bestuurskamer te 
realiseren voor het volgend bestuur. Inge vraagt wanneer de hele verhuizing plaats 



moet gaan vinden. Thijs geeft aan dat onze eis is dat de verhuizing voor de 
introductie rond moet zijn. Jorien wil graag weten of het bestuur al contact heeft 
gehad met Jan Janssens of Cilia Witteman, die Jan op dit moment vervangt. Thijs 
antwoordt dat Jan Janssens op de hoogte is van de plannen en dat Cilia Witteman 
deel heeft genomen aan het overleg dat op dinsdag 2 juni plaats heeft gevonden. 
Volgens Thijs moeten de plannen voor de verbouwing van de 
medezeggenschapskamer aanstaande maandag, 8 juni, op tafel liggen. Jorien wil 
ook graag weten of het bestuur al contact heeft opgenomen met de koepelvereniging 
van de sociale faculteit. Thijs geeft aan dat dat niet het geval is.  
- We zijn alweer volop bezig met de sollicitaties voor het nieuwe bestuur. De eerste 
gesprekken zijn bijna allemaal geweest en de tweede gesprekken staan gepland. 
Wanneer er een kandidaatsbestuur gevormd is, zullen we dit uiteraard tijdens de ALV 
laten weten. 

 
5. KasControle 
Op woensdag 3 juni hebben Neomi Spierts en Maurice Berndsen een kascontrole 
uitgevoerd.  
De KasControlecommissie is tot de conclusie gekomen dat er geen protocol bestaat 
voor het uitvoeren van een kascontrole. Renneke is van plan dit wel op te stellen 
zodat de kascontrole in het vervolg gestructureerd en volledig kan gebeuren.  
- De KasControlecommissie heeft alle bedragen en bonnen gecontroleerd en 
vergeleken met het de gegevens in het boekhoudprogramma. Er waren enkele 
verschillen. Renneke heeft die inmiddels al aangepast. 
- Renneke zal gaan nazoeken hoe bedragen gecontroleerd kunnen worden waar 
geen bonnetjes van zijn. 
Jorien vraagt of de KasControlecommissie het eens is met het voorgaande. Dat is 
het geval.  

 
6. W.V.T.T.K. 
Er is geen W.V.T.T.K. 

 
7. Rondvraag 
- Jorien vraagt wat de bestemming van het Actieve Leden Uitje is. Daar wil het 
bestuur helaas nog niets over zeggen. 
- Tom vraagt hoe het staat met het financieel jaarverslag. Tijdens de vorige ALV, op 
27 november 2008, is dat verslag goedgekeurd met inachtneming van voorgestelde 
wijzigingen, maar de aangepaste versie is nog niet online te vinden. Thijs geeft aan 
dat het bestuur daarmee bezig is en dat er verder weinig over te zeggen is. In elk 
geval worden er momenteel stappen ondernomen.  
- Inge geeft aan dat het bestuur bezig is met sollicitaties voor het volgende bestuur 
en wil graag weten of er voor het einde van het academisch jaar nog een ALV wordt 
gepland om het kandidaatsbestuur voor te stellen. Thijs meldt dat het bestuur zal 
proberen nog voor het einde van het academisch jaar een kandidaatsbestuur te 
vormen en voor te stellen.  

 

8. Sluiting 

Thijs sluit om 18.15u de vergadering. 


