
 (Pre-)mastercommissie 

De (pre-)mastercommissie is een commissie voor 

en door (pre-)masters die activiteiten bedenken 

waar zij behoefte aan hebben. Hierbij kan gedacht 

worden aan een vrijdagmiddagborrel of een 

pubquiz. De commissie bestaat uit 3 à 4 leden 

exclusief de penningmeester en vergadert 

ongeveer één keer per 5 à 6 weken. 

 

Acquisitiecommissie  

De acquisitiecommissie houdt zich  

bezig met het werven en het  

onderhouden van contact met sponsoren. 

Bovendien sleept deze commissie de beste deals 

voor de PosteleinPas in de wacht. De 

acquisitiecommissie bestaat uit 4 leden exclusief 

de commissaris PR en vergadert ongeveer één 

keer per 3 weken. 

 

Galacommissie 

De galacommissie is samen  

met drie andere verenigingen verantwoordelijk 

voor het organiseren van een spetterend gala. De 

commissie zoekt onder andere naar een locatie, de 

muziek en een fotograaf. Deze commissie zal 

bestaan uit 2 leden exclusief de commissaris PR 

en vergadert tot februari één keer per 2 weken. 

 

Introductiecommissie 

Deze commissie is verantwoordelijk voor de 

organisatie van de introductie voor de nieuwe 

studenten. De commissie zorgt onder andere voor 

het programma van de introductie, de mentoren 

en alle andere leuke spellen en activiteiten voor de 

introductie. De commissie bestaat uit 6 à 7 leden 

exclusief de commissaris PR en vergadert in het 

begin van het jaar ongeveer maandelijks en later 

in het jaar één keer per week. 

 

 

  

 

 

    

       

 

 
 

 

  

      

Studievereniging Postelein 
Informatiefolder commissies en 

actief lidmaatschap 

Eerstejaarscommissie 

De eerstejaarscommissie organiseert  

zoals de naam al zegt activiteiten voor 

en door eerstejaarsstudenten. Denk  

hierbij aan een barbecue of een sinterklaasavond. De 

commissie bestaat uit 4 à 5 leden exclusief de 

voorzitter en vergadert één keer per 5 à 6 weken.  

 

Jaarboekcommissie 

De jaarboekcommissie verzorgt het  

verenigingsjaarboek van Postelein.  

Hierbij moet gedachten worden aan een  

heleboel foto’s, interviews en een overzicht van het 

afgelopen jaar. Kortom een commissie voor de 

creatievelingen! De commissie bestaat uit 5 leden 

exclusief de secretaris en vergadert ongeveer één 

keer per 3 à 4 weken.  

 

Mediacommissie 

De mediacommissie ontwerpt alle  

logo’s en posters voor de activiteiten  

van Postelein en maakt promotiefilmpjes en  

aftermovies van de reizen. Daarnaast zal er een 

aftermovie gemaakt worden van elke periode als 

sfeerimpressie. De commissie zal bestaan uit 7 leden 

exclusief de secretaris en vergadert één keer per 5 à 

6 weken. 

 

Kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie controleert  

minimaal twee keer per jaar of de  

penningmeester de financiën goed heeft 

bijgehouden. De controles duren elk ongeveer twee 

uur en daarbij leer je veel over de geldzaken van 

Postelein en financiën in het algemeen. De 

kascontrolecommissie bestaat uit 3 leden exclusief 

de penningmeester en vergadert 4 keer per jaar.  

 

 

 

 

 

POSTELEIN 

ZOEKT 

ACTIEVE LEDEN! 

Wij zijn op zoek naar 

enthousiaste actieve leden. 

Ben je nieuwsgierig naar onze 

commissies? 

Lees dan snel verder! 



 

   

Pedagogen in de Banken-commissie (PIB)  

De PIB-commissie organiseert zes educatieve 

activiteiten, zoals een workshop, lezing het 

kinderboekenbal en een familiedag. Er wordt 

nagedacht over interessante onderwerpen en gezocht 

naar sprekers. De commissie zal bestaan uit 6 leden 

exclusief de commissaris Onderwijs en vergadert 

ongeveer één keer per 2 à 3 weken. 

 

Studiereiscommissie 

Deze commissie organiseert en begeleidt een 

buitenlandse reis van ongeveer zeven dagen. Tijdens 

de reis zullen we niet alleen culturele en 

studiegerelateerde activiteiten ondernemen, maar ook 

gezellige uitjes plannen. De commissie bestaat uit 7 

leden exclusief de commissaris Onderwijs en vergadert 

ongeveer één keer per week. 

 

Feest- en diescommissie 

De feest- en diescommissie organiseert 

komend studiejaar verschillende feesten  

met andere verenigingen: BaMyPo,  

Inglorious, S-feest en Mengelmoes. Daarnaast is de 

commissie verantwoordelijk voor het organiseren van 

een activiteit voor de verjaardag van Postelein. De 

leden uit de commissie bedenken thema’s, kopen 

versiering en draaien deurdiensten. De commissie 

bestaat uit 4 leden exclusief de commissaris 

Activiteiten en vergadert ongeveer één keer per 3 à 4 

weken. Daarnaast is er een afgevaardigde voor het S-

feest die tot februari één keer per 3 weken zal 

vergaderen. 

 

Ledenweekendcommissie 

De ledenweekendcommissie  

organiseert een weekend. Het weekend  

is bedoeld voor alle leden van Postelein. Je houdt je 

bezig met het bedenken van een thema en het 

organiseren van leuke spellen en andere activiteiten 

voor op het weekend. De commissie bestaat uit 7 

leden exclusief de commissaris Activiteiten en 

vergadert ongeveer één keer per 1 à 2 weken. 

 

 

Mannencommissie 

Bij deze commissie wordt de saamhorigheid van de 

mannen binnen Postelein vooropgesteld. De 

commissie zorgt voor tal van momenten in het jaar 

waar de mannen samen kunnen pokeren, darten of 

een biertje kunnen drinken. De mannencommissie 

bestaat uit 3 à 4 leden exclusief de commissaris 

Activiteiten en vergadert één keer per 4 à 5 weken. 

 

Pedagogen Uit de Banken-commissie 

(PUB) 

De PUB-commissie organiseert leuke en 

toegankelijke activiteiten, zoals een biercantus of 

kroegentocht. Het is een mooie mogelijkheid om 

Postelein op een informele manier te leren kennen. 

De commissie zal bestaan uit 6 à 7 leden exclusief 

de commissaris Activiteiten en vergadert ongeveer 

één keer per 3 à 4 weken.  

 

Postelein Actief-commissie 

De Postelein Actief-commissie organiseert ongeveer 

zeven activiteiten, zoals schaatsen of lasergamen. 

De commissie zal brainstormen over verschillende 

mogelijkheden voor leuke activiteiten. De commissie 

bestaat uit 6 à 7 leden exclusief de commissaris 

Activiteiten en vergadert ongeveer één keer per 3 à 

4 weken.  

 

Skireiscommissie 

De skireiscommissie organiseert en begeleidt de 

skireis van Postelein. Je hoeft niet te kunnen 

wintersporten om lid te zijn van deze commissie! 

Deze commissie bestaat uit 5 à 6 leden exclusief de 

commissaris Activiteiten en vergadert één keer per 

week tot en met januari. 

 

 

 

 

 

 

 

Promotiecommissie 

Van de Posteleinkleding en merchandise tot aan 

borrels en het uitdelen van lekkere hapjes: de 

promotiecommissie zorgt er door middel van leuke 

promotieacties voor dat Postelein goed in the 

picture komt te staan. De commissie bestaat uit 9 à 

10 leden exclusief de commissaris PR en vergadert 

ongeveer één keer per 4 à 5 weken. 

 

RAGweekcommissie  

Deze commissie organiseert minstens twee 

activiteiten tijdens de RAGweek om geld op te 

halen voor het goede doel. De commissie zal 

bestaan uit 4 leden exclusief de commissaris PR en 

vergadert ongeveer één keer per 3 à 4 weken. 

 

Carrièrecommissie 

De carrièrecommissie organiseert 

gedurende het studiejaar ongeveer drie 

activiteiten. Gedacht kan worden aan  

activiteiten waarbij studenten zich voor kunnen 

bereiden op het werkveld, hun sollicitatie skills 

kunnen verbeteren of hun netwerk kunnen 

vergroten. Daarnaast is de commissie 

verantwoordelijk voor het opstellen van 

interessante artikelen die eens in de acht weken in 

de nieuwsbrief zullen verschijnen. De commissie 

bestaat uit 4 leden exclusief de commissaris 

Onderwijs en vergadert ongeveer één keer per 2 à 

3 weken.  

 

Excursiecommissie 

Deze commissie is verantwoordelijk voor het 

organiseren van ongeveer vier interessante 

excursies naar bedrijven en instellingen. Binnen de 

commissie wordt er veel contact gezocht met een 

grote verscheidenheid aan instellingen. De 

commissie bestaat uit 4 à 5 leden exclusief de 

commissaris Onderwijs en vergadert ongeveer één 

keer per 3 à 4 weken. 

 

 

 


