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Het StOP 
 

Het Studievereniging Overleg Platform (StOP) is een vereniging die bestaat uit 
studieverenigingen die aangesloten zijn bij de Universiteit Leiden en de Hogeschool 
Leiden. Het StOP is daarmee het overkoepelende orgaan van de Leidse 
studieverenigingen. De voornaamste taak van het StOP is het vertegenwoordigen en 
representeren van studieverenigingen bij de Universiteit Leiden, de Hogeschool Leiden 
en andere externe partijen. Hiermee vormt het StOP een schakel tussen de 
studieverenigingen enerzijds en de Universiteit en de Hogeschool anderzijds. 
Informatiestromen worden veelal via het StOP beide kanten op gespeeld. Een andere 
taak van het StOP is het bij elkaar brengen van de verschillende Leidse 
studieverenigingen. Dit gebeurt door het faciliteren van een overlegplatform waar kennis 
uitgewisseld kan worden tussen studieverenigingen door het aanbieden en ondersteunen 
van overleggen en bijeenkomsten. Op deze manier kunnen kwesties die bij meerdere 
verenigingen spelen beter aangepakt worden en kan er informatie verstrekt en 
uitgewisseld worden. Daarnaast brengt het StOP de studieverenigingen samen door het 
organiseren van gezamenlijke activiteiten met de studieverenigingen.  
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Functies 
 

De functieverdeling binnen het bestuur ziet er als volgt uit: 
 

Sofia de Graaf - Voorzitter  
Faculteiten:   Faculteit Sociale Wetenschappen en het LUMC 
Portefeuilles:   BHV-cursus en Studieverenigingengids 
 
Jan Willem Wesselink - Secretaris 
Faculteiten:   Faculteit Geesteswetenschappen,  
    Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Honoursverenigingen 
Portefeuilles:   Leidsch Debat en Media 
Secundaire portefeuilles: Interfacultair Congres 
 

Bas Schaalje - Penningmeester  
Faculteiten:   Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 
Secundaire portefeuilles:  Acquisitie Overleg, Commissie Overlap,  

Interfacultair Carrière-evenement, Interfacultair Congres en
 Studieverenigingengids 

 
Masja Fokkenrood - Commissaris Intern 

Faculteiten:   Faculteit Governance and Global Affairs en Hogeschool  
    (secundair verantwoordelijk) 
Portefeuilles: Interfacultair Carrière-evenement, Interfacultair Congres, 

Interfacultair Feest en Internationalisering 
 
Thijn van der Kooi - Commissaris Extern 
Faculteiten:   Faculteit Archeologie en Hogeschool .  
Portefeuilles:   Acquisitieoverleg en Commissie Overlap 
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Speerpunten 
 

 

Betrekken en Verbinden 
 

Als platform voor al haar leden probeert het StOP om zo dicht mogelijk bij haar 
lidverenigingen te staan en nieuwe leden bij het StOP te betrekken zodat de 
vertegenwoordigende kracht vergroot kan worden. Het bestuur is in het afgelopen jaar 
actief bezig geweest met het betrekken van niet-lidverenigingen. Bij instemming op de 
eerstvolgende A.V. zouden dit jaar 11 nieuwe verenigingen zich hebben aangesloten bij 
het StOP, waaronder 6 verenigingen van de Hogeschool en 5 van de universiteit. Hiermee 
zou het totale ledenaantal van het StOP uitkomen op 57. Naast het verbinden van nieuwe 
leden heeft het bestuur minder actieve leden gestimuleerd om actief mee te praten en te 
denken over de algemene belangen van studieverenigingen. Dit heeft het bestuur gedaan 
door langs te gaan bij deze verenigingen en ze persoonlijk te benaderen bij belangrijke 
kwesties. Verder heeft het bestuur gedurende het jaar een actieve rol aangenomen in het 
bevorderen van betrekkingen tussen (kleine) studieverenigingen. Zo is het bestuur bezig 
geweest met het opzetten van een gezamenlijke boekendeal en is er een Grote 
Verenigingen Overleg georganiseerd. Daarnaast heeft het bestuur het onderlinge contact 
tussen de besturen van studieverenigingen gestimuleerd door het organiseren van 
verschillende besturenactiviteiten door het jaar heen, namelijk een besturenborrel in 
januari en een voetbaltoernooi in mei. Een biercantus staat nog op de planning in 
augustus. Tot slot heeft het StOP verbinding met haar leden gezocht door bij alle 
lidverenigingen langs te gaan en te spreken over de inhoudelijke behoeftes van de 
verenigingen. In het eerste gesprek aan het begin van het studiejaar is de rol van het 
StOP uitgelegd en is er gevraagd naar de behoeftes van de verenigingen. In het tweede 
gesprek halverwege het studiejaar is de ondernomen actie op basis van het eerste 
gesprek teruggekoppeld naar de verenigingen en zijn eventuele resterende behoeftes 
voor de rest van het jaar besproken. 
 

Communicatie 
 

Communicatie is de spil in het takenpakket van het StOP. Om de belangen van 
verenigingen te behartigen en gemeenschappelijke activiteiten te stimuleren, heeft het 
StOP actief gebruik gemaakt van haar sociale media. Zo heeft het StOP ten behoeve 
van de communicatie en haar zichtbaarheid een LinkedIn-pagina en Instagram-pagina 
aangemaakt, waar af en toe berichten en foto’s zijn geplaatst. Ook heeft het StOP gebruik 
gemaakt van haar Facebook-pagina voor het plaatsen van berichten en foto’s. 
Gedurende het jaar heeft het bestuur enkele promotieverzoeken voor activiteiten van 
haar lidverenigingen toegestuurd gekregen en deze ingewilligd, zodat een breder publiek 
kennis kon maken met de activiteiten die de studieverenigingen organiseren. Zo heeft 
het StOP alle studieverenigingengala’s op een rijtje gezet en dit overzicht gemaild naar 
de verenigingen. Verder is er een kalender aangemaakt op de website die ook gebruikt 
kon worden voor het promoten van dergelijke activiteiten. Hier heeft het bestuur echter 
geen goed gebruik van kunnen maken omdat er met de gratis versie maar een beperkt 
aantal activiteiten op de kalender gezet konden worden. Het bestuur heeft haar best 
gedaan om ook eigen activiteiten, overleggen en AV’s zo vroeg mogelijk aan de besturen 
te communiceren, zodat hiermee rekening mee gehouden kon worden in de doorgaans 
drukke bestuursagenda’s. Dit is voornamelijk gedaan via de nieuwsbrief en de StOP-app 
met daarin alle voorzitters van de verenigingen.  
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Kennisdeling 
 

Het StOP-bestuur heeft de onderlinge kennisdeling van de verenigingen gestimuleerd 
door het organiseren van themabijeenkomsten over de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG),  acquisitie en diversiteit. Deze activiteiten worden verder 
toegelicht onder het kopje ‘Themabijeenkomsten’. Kennis en inzichten die op de 
bijeenkomsten zijn verkregen heeft het bestuur gebruikt in haar lobby richting de 
Universiteit en de HS. Het StOP heeft deze afspraken eens in de twee maanden met het 
SoZ ingepland. Het StOP heeft op haar beurt de inzichten die hier zijn verkregen weer 
teruggekoppeld aan de studieverenigingen. Het laatste gesprek zal plaatsvinden na het 
schrijven van dit eindverslag. Naar dit gesprek zullen ook twee opvolgers worden 
meegenomen voor de overdracht. 
 

 
 
Algemeen Beleid 
 

Algemene Vergaderingen 
Dit jaar zijn er drie algemene vergaderingen georganiseerd. Op de beleids-AV 
presenteerde dit bestuur haar beleid dat werd goedgekeurd door de lidverenigingen. Dat 
kon worden bijgeschaafd op de tussentijdse AV en op de nieuwe Wissel-AV presenteert 
het bestuur haar eindverslag. Voorafgaand aan dit jaar stelde het bestuur de ambitie om 
een hogere opkomst te verwezenlijken op de AV's. Mede door de vergadering eerder aan 
te kondigen en in het geval van de tussentijdse AV te combineren met een besturen 
activiteit, is de opkomst op de AV's hoger uitgevallen dan de jaren hiervoor. Het bestuur 
prijst zich daar gelukkig mee. 
 

Website 
De website dient als digitaal uithangbord van het StOP. Voorafgaand aan dit jaar stelde 

het bestuur het doel om de website overzichtelijker te maken. Daarop zijn dit jaar diverse 

overbodige pagina's verwijderd en is nieuwe relevante informatie toegevoegd. In de 

toekomst zou de website nog meer gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld 

inschrijflijsten, al zal dat tot consequentie hebben dat het StOP ook een 

verwerkingsovereenkomst voor privacy gevoelige informatie moet opstellen. 
 

Raad van Advies 
In het bestuursjaar 2017-2018 is er een Raad van Advies (RvA) opgezet waarin oud-
bestuursleden plaatsnemen. Het doel van de RvA is om het institutioneel geheugen van 
het StOP te behouden en te vergroten en het bestuur te ondersteunen, mocht zij tegen 
bepaalde problemen aan lopen. Het bestuur heeft zich aan het begin van het jaar 
voorgenomen om de RvA actief bij haar bezigheden te betrekken. Echter is gebleken dat 
het maken van een afspraak met zowel het bestuur als de RvA moeilijk was, waarop is 
besloten om een dergelijke afspraak pas opnieuw in te plannen wanneer het bestuur daar 
behoefte aan had. Een dergelijke afspraak is gedurende het jaar niet nodig gebleken. 
Vooralsnog vindt het bestuur het een waardevolle toevoeging om een beroep te kunnen 
doen op de RvA indien dat nodig blijkt. Het bestuur heeft de RvA uitgenodigd om mee te 
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komen borrelen op de bestuursinteresseborrel, waar uiteindelijk één lid van de RvA 
aanwezig was. 
 

KasCommissie 
Er was dit jaar een kascommissie die de penningmeester, voorafgaand aan de 
AV’s,controleerde en hierover advies uitbracht aan de AV. De taak van de kascommissie 
van het StOP is beperkt tot de kern. De verantwoordelijkheid van inhoudelijke 
beleidsmatige financiële beslissingen ligt volledig bij het bestuur en valt buiten de 
controlerende taak van de kascommissie. Deze is enkel verantwoordelijk voor het 
controleren van declaraties en facturen en compleetheid/correctheid van de financiële 
verslaglegging. Daarnaast toetsen ze of uitgaven verantwoord zijn en of deze in lijn zijn 
met de doelen van de vereniging. 
 
E-mail 
Het StOP heeft geprobeerd een universitair domein aan te vragen voor haar e-mail 
verkeer, maar zoals op de Tussentijdse AV gemeld, stelt het plexus deze service niet 
meer beschikbaar en is het hebben van een domein bij een faculteit vreemd, omdat het 
StOP interfacultair werk verricht. Hierop is besloten het huidige domein te handhaven. 
 
 

Verenigingsoverleggen en assessoren 

Het bestuur is het afgelopen jaar bij vrijwel alle Verenigings Overleggen (VerO’s) van 
de faculteiten aanwezig geweest. De faculteitsverantwoordelijke in het bestuur 
onderhield contact met de betreffende assessor en besprak met hem of haar de 
belangen van de studieverenigingen op die faculteit. Wanneer het verantwoordelijke 
bestuurslid niet op een VerO aanwezig kon zijn, is een ander bestuurslid naar de VerO 
gegaan. Een enkele keer kon geen enkel bestuurslid de VerO bijwonen. Tijdens de 
eerste VerO’s is de rol van het StOP goed uitgelegd zodat studieverenigingen goed 
wisten wat zij aan het StOP konden hebben. Door het bijwonen van de VerO’s heeft 
het StOP informatie over de ontwikkelingen binnen de faculteiten en 
studieverenigingen verschaft en heeft het StOP meningen over bepaalde kwesties 
ingewonnen. Verder vroeg het StOP naar waar de verenigingen tegenaan liepen en 
werden er relevante StOP-thema’s besproken, zoals de AVG-wet of de Commissie 
Overlap afspraken. Naast de VerO’s leek het het StOP-bestuur een goed idee om ook 
apart samen te komen met de assessoren van de faculteiten omdat het StOP en het 
Leidse Assessoren Overleg (LAssO) zich beiden bezighouden met kwesties die 
spelen bij de universiteit, faculteiten en studieverenigingen. Het is daarom van groot 
belang dat beide partijen goed met elkaar samenwerken en communiceren. Er 
hebben het afgelopen jaar twee overleggen plaatsgevonden, één met delegaties van 
het StOP en het LAssO en één met bijna voltallige aanwezigheid van beide organen. 
Het is zeer waardevol gebleken om met beide partijen samen te komen om relevante 
kwesties te bespreken. Het wordt aangeraden om dergelijke overleggen volgend jaar 
ook weer te organiseren.   
 
Maandelijkse nieuwsbrief 
Één van de belangrijkste communicatiemiddelen tussen het StOP en haar leden is de 
maandelijkse nieuwsbrief. Deze is van september tot en met juni maandelijks verschenen 
op de eerste maandag van de maand. De secretaris heeft geprobeerd zo relevant 
mogelijke updates te verschaffen en ook lidverenigingen hadden de mogelijkheid om open 
activiteiten te promoten in de nieuwsbrief. De maandelijkse update werd, gezien de cijfers 
in Mailchimp, veel gelezen. 



 
 
Eindverslag       2018-2019 
 

Studievereniging Overleg Platform 
 

 

 

7 
 

 

Bankrekening 
Het StOP zou onderzoek doen naar de mogelijkheden om een goedkope bankrekening 

te hebben als studievereniging. Er Is geen bank gevonden die hiervoor een goedkopere 

rekening aan wilde bieden. Het StOP zal haar bankrekening dan ook aanhouden bij de 

ING (die zeer vriendelijke service bieden). 

 

 

 

Interfacultaire Acitiviteiten 
Interfacultaire activiteiten geïnitieerd vanuit het StOP en de bijbehorende commissies 
werden gepromoot in het convocaat en op de eerste AV. Ook waren de verenigingen via 
de mail benaderd omdat niet alle verenigingen aanwezig waren bij deze AV. Enkele 
verenigingen waren daarna nog een keer persoonlijk benaderd om de spreiding van 
verenigingen te waarborgen. De organisatie van de interfacultaire activiteiten stonden 
open voor alle lidverenigingen en het bestuur stimuleerde deelname van verschillende 
verenigingen van alle faculteiten. Met de binnengekomen aanmeldingen probeerde het 
bestuur de commissies zo gevarieerd mogelijk te maken, door een spreiding over de 
faculteiten en een verdeling van zowel grote als kleine verenigingen te waarborgen. De 
specifieke commissies en activiteiten worden nader toegelicht onder ‘Portefeuilles’. Het 
bestuur heeft de kosten van de activiteiten zo laag mogelijk gehouden voor de leden. Het 
feest was iets duurder dan het jaar ervoor, verder waren alle activiteiten gratis.  
 
 
StOP-bokaal 
Het StOP juicht het toe wanneer studieverenigingbesturen zich actief bewegen tussen 
haar medebesturen en om dat te promoten reikt het StOP de jaarlijkse StOP-bokaal uit 
op basis van onderstaand puntenmodel. De winnaar van dit jaar wordt bekend gemaakt 
op de Wissel-AV. 
 

 Activiteit Punten 

 CoBo’s bezoeken +1 punten afvaardiging 
  +4 punten voltallig 

 Na de AV +1 punt borrelen 

 Bezoek activiteit StOP en andere +2 punten meerdere leden 
 Vereniging +3 punten afvaardiging 
  +5 punten voltallig 

 Afwezig bij een AV -2 punten bij afmelding 
  -5 punten zonder afmelding 

 Sociale media +1 punt verspreiden berichten 

 Bestuurswerving +3 punten leveren sollicitant 

 

Organiseren van activiteiten met 
(een) +3 punten per vereniging 

 andere vereniging(en)  

 

Organiseren van een activiteit van 
StOP +3 punten 

 Als eerste de contributie overmaken +2 punten 
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Portefeuilles  
 
 
Boekendeal 
We zijn dit jaar bezig geweest met het opzetten en  uit onderhandelen van een een 
deal voor de verkoop van studieboeken waarbij onze verenigingen zich kunnen 
aansluiten. Hiervoor hebben wij de wensen en boekenlijsten van de geïnteresseerde 
verenigingen verzameld en hebben we gesprekken gevoerd met een leverancier. 
Deze gesprekken waren zeer hoopvol en positief van aard, maar vanwege lopende 
contracten was het dit jaar nog niet mogelijk om een eerste groep verenigingen in 
deze overeenkomst op te nemen. Onze opvolgers zullen verder gaan met de 
onderhandelingen en proberen om voor het collegejaar 20/21 een initiële groep 
verenigingen in de overeenkomst te krijgen. 
 
Internationalisering 
Het bestuur had een themabijeenkomst over internationalisering op de planning staan. 
Hierin was het idee dat verenigingen aan konden geven waar ze tegenaan liepen, dat 
er de mogelijkheid was tot het delen van kennis en dat er een spreker aanwezig zal 
zijn. Helaas is de internationaliseringsbijeenkomst niet door gegaan. De commissaris 
Intern was verantwoordelijk voor het regelen van de bijeenkomst. Echter had zij 
moeite met het vinden van een spreker en was de termijn uiteindelijk te kort om het 
nog door te kunnen laten gaan. De bijeenkomst stond eind april gepland. Door de 
korte termijn was het ook niet meer gewenst om de bijeenkomst naar achter te 
verplaatsen omdat de besturen dan in een erg drukke periode zaten en vooral bezig 
waren met het afronden van werkzaamheden. Het volgende StOP bestuur wordt 
geadviseerd om deze bijeenkomst aan het begin van 2020 te plannen, dit is een 
rustige periode voor een groot deel van de besturen.  
 
Commissie Overlap 
De Commissie Overlap kampte al jarenlang met een probleem. Het was namelijk zo, dat 
de VAP's van Quintus overlappen met het weekend waarin studieverenigingen hun EJW 
houden. Hierdoor worden eerstejaars studenten voor een lastige keuze gesteld: 'de 
studenten- of de studievereniging?'  
Het StOP heeft dit jaar met Quintus en de PKvV rond de tafel gezeten om een oplossing 
te vinden voor deze problemen. Met de drie partijen zijn we tot een oplossing gekomen 
en Quintus heeft toegezegd om het aankomend jaar de VAP van de tweede vrijdag van 
september te verplaatsen naar de donderdag. Hierdoor staat het alle eerstejaars 
studenten helemaal vrij om zowel naar de VAP, als naar het EJW van zijn of haar 
studievereniging te gaan! Zo kunnen de studieverenigingen hopelijk nóg meer studenten 
verwelkomen op het EJW. Een kleine doorbraak, dus!  
Omdat de VAP's ieder jaar opnieuw vastgesteld worden, is met Quintus afgesproken dat 
we de nieuwe situatie volgend jaar evalueren op basis van het aantal Quinten dat op 
EJW's aanwezig is. Is het aantal Quinten dat op EJW's aanwezig substantieel, dan zal 
Quintus ook in de toekomst een weekend vrijhouden. Het is daarom belangrijk dat het 
aantal aanwezige Quinten op je EJW wordt geregistreerd, zodat we ook voor de lange 
termijn kunnen waarborgen dat er geen overlap meer plaats vindt tussen de VAP's en de 
EJW's! 
 
BHV- en EHBO-Cursus 

Net als voorgaande jaren is er dit jaar weer een BHV-cursus gefaciliteerd door het StOP 
voor aankomende bestuursleden van studieverenigingen. Op basis van de grootte en de 
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motivatie van de studievereniging zijn er in totaal 55 plaatsen verdeeld over de 
verenigingen. Zowel grote als kleine verenigingen zijn meegenomen in deze verdeling. 
Uiteindelijk hebben alle verenigingen hun voorkeursaantal BHV-plaatsen toegewezen 
gekregen. Voor volgend jaar is het goed om te kijken of er ook een mogelijkheid is voor 
het volgen van een Engelstalige BHV-cursus, gezien een groeiend aantal leden van het 
StOP Engelstalige bestuursleden aflevert. Vooralsnog lijkt het onmogelijk om de 
verenigingen een EHBO-cursus aan te kunnen bieden. Dit vanwege de hoge kosten van 
een dergelijke cursus. 
 
Studieverenigingengids 

Vorig jaar is er voor het eerst een studieverenigingengids opgesteld. Dit is een boekje van 
A5-formaat met daarin informatie over alle studieverenigingen die lid zijn van het StOP. 
In het kader van het speerpunt ‘Betrekken en Verbinden’ heeft het StOP deze 
studieverenigingengids dit jaar wederom uitgebracht. Dit om de onderlinge relaties tussen 
de (besturen van de) studieverenigingen te verbeteren en te behouden. In deze 
studieverenigingengids heeft elke lidvereniging een pagina gekregen met een 
bestuursfoto, een korte beschrijving van de vereniging en de contactgegevens van de 
vereniging. Het StOP heeft van bijna alle lidverenigingen een mooie bijdrage mogen 
ontvangen en heeft de gids begin februari digitaal naar alle leden toegestuurd. 
 
 
Media 
Het StOP is dit jaar actief aan de slag gegaan met haar zichtbaarheid op social media. Zo 
is er een Instagram account aangemaakt waarop promotie wordt gemaakt voor onze 
activiteiten en foto’s worden gedeeld, tijdens- en na afloop van deze activiteiten. Op het 
moment van schrijven heeft dit account ongeveer 150 volgers.  
Op facebook hebben we met een groot bereik promotie gemaakt voor onze activiteiten. 
De posts op onze eigen pagina bereiken over het algemeen ongeveer 300 mensen. 
Positieve uitschieter is de post waarin we het 8ste 25ste kandidaatsbestuur bekend 
maakten. Deze post werd door 1330 mensen gezien. Het bereik van onze evenementen 
op facebook was, met grote dank aan de promotie door onze lidvereningen, behoorlijk 
groot.  

● Het voetbaltoernooi bereikte 1900 mensen en leverde 68 reacties op 
● Het Leidsch debat bereikte X mensen en leverde 535  reacties op 
● Het interfacultair congres bereikte 6400  mensen en leverde 289 reacties op 
● Het carreer event bereikte 6600 mensen en leverde 285 reacties op 
● Het interfacultair feest bereikte meer dan 20 duizend mensen en leverde 1400 

reacties op 
 
Interfacultair Congres 
Het interfacultaire congres heeft plaatsgevonden op woensdagavond 24 april. Deze 
datum was uitgekozen in samenspraak met alle verenigingen die dit congres 
organiseerden. Het congres werd georganiseerd door de B.I.L., CDL, CoDe, HSVL, 
Labyrint en LHC.  Het congres werd gehouden in Leiden in het Kamerlingh Onnes 
Gebouw (KOG). Deze locatie is zeer goed bevallen, de commissie raadt deze locatie 
dan ook voor volgend jaar zeer aan. Er waren circa 60 aanwezigen op het congres 
exclusief commissie. Er waren kwalitatief goede sprekers aanwezig. Daarnaast was 
de borrel achteraf drukbezocht. De commissie raadt het StOP bestuur van volgend 
jaar aan om het congres eerder in het jaar te organiseren. Dit omdat er in april heel 
veel activiteiten georganiseerd worden door alle verenigingen en het dan meer een 
concurrentiestrijd wordt. De commissie is ervan overtuigd dat je een prima congres 
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neer kan zetten binnen 4/5 maanden. Zo hou je de commissie ook actiever betrokken. 
De commissie is momenteel nog bezig met het afronden van de financiën en kijken 
terug op een geslaagd evenement.  
 
Interfacultair Carrière-evenement  
Het interfacultaire career event stond gepland op donderdagmiddag 18 april. Ook 
deze datum was zorgvuldig uitgekozen in samenspraak met alle verenigingen die dit 
career event organiseerde. Het career evenement werd georganiseerd door JHV 
Themis, de SPIL, Menssana, Labyrint, VIML en Sheherazade. De organisatie van het 
carrière evenement is lastig gebleken, mede omdat bedrijven vaak geen antwoord 
geven of erg laat. Ruim een maand vantevoren was alles echter rond. De commissie 
heeft heel hard getrokken aan de promotie en de financiën waren ook rond. Helaas 
was er toch te weinig animo voor het carrière evenement en daardoor is het twee 
dagen vantevoren alsnog afgezegd. StOP heeft de kosten die al gemaakt waren op 
zich genomen. De commissie is van mening dat er geen behoefte is aan een dergelijk 
interfacultair carrière evenement en denkt dus ook niet dat het nog een keer 
georganiseerd hoeft te worden.  
 
Interfacultair Feest  
Het interfacultaire feest vond plaats op dinsdagavond 12 maart. Een dinsdagavond 
had niet per se de voorkeur, echter was het bijna onmogelijk om een datum te vinden 
die niet overlapte met tentamens of andere grote activiteiten van de verenigingen die 
het feest organiseerde. Het feest werd georganiseerd door de B.I.L., CoDe, MFLS, 
Grotius, Labyrint en HSVL. Het feest heeft plaatsgevonden in gebr. Nobel en het 
thema was Stuko & Stich; Totally Tiki. De zaal was in mooie Hawaii sferen 
aangekleed. De locatie is erg goed bevallen en het feest was zeer geslaagd met circa 
600 aanwezigen. Helaas was er bij het vragen van de kosten wel over de btw heen 
gekeken. Achteraf heeft elke deelnemende vereniging daardoor €50,- moeten 
betalen.  
 
Leidsch Debat 
De derde editie van het Leidsch Debat vond op woensdag 15 mei plaats in de 
Marekerk en werd georganiseerd in voorbereiding op de Europese 
Parlementsverkiezingen van 23 mei. Naast het StOP droegen B.I.L., CoDE, ELSA, 
Grotius, HSVL en SPIL bij aan de organisatie. Met ongeveer 300 aanwezigen was de 
Marekerk erg goed gevuld. Het debat stond onder leiding van Jort Kelder en op Forum 
voor Democratie en de PVV na, waren alle benaderde partijen bereid om een, vaak 
vooraanstaande, afgevaardigde te sturen. Wel stond het debat in eerste instantie 
gepland op dezelfde avond als een verkiezingsevenement van de PKvV en hoewel 
daar dit jaar een oplossing voor is gevonden, met dank ook aan de PKvV, raadt het 
bestuur aan om volgend jaar eerder in het jaar te kijken naar een mogelijke 
samenwerking met de studentenverenigingen voor de organisatie van een politiek 
evenement. 
 
Themabijeenkomsten Acquisitie 
Dit jaar zijn er twee acquisitiebijeenkomsten georganiseerd. Eén voor alle 
lidverenigingen aan het begin van het jaar en een kleinere voor de nieuwe leden 
halverwege het jaar. Tijdens deze bijeenkomsten konden de lidverenigingen 
samenkomen om ervaringen en informatie op het gebied van acquisitie te delen. Er 
werd naar gestreefd zoveel mogelijk bestuursleden, met in hun takenpakket 
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Acquisitie, te laten meedoen. Op deze manier komen niet alleen voorzitters van 
studieverenigingen in contact met het StOP, maar ook andere bestuursleden. 
De eerste acquisitie-bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 11 december 2018. Bij 
deze 
bijeenkomst telde het StOP-bestuur 32 aanwezigen van 16 verschillende 
verenigingen. De 
notulen van deze bijeenkomst kunt u vinden in de StOP-nieuwsbrief van januari 2019. 
De tweede bijeenkomst telde 10 aanwezigen van vijf verenigingen. Zowel de 
grootschalige als de kleinschalige sessie bleek van groot nut voor de aanwezigen. 
Themabijeenkomst AVG 
Op 20 november 2018 vond de AVG-bijeenkomst plaats. Op deze bijeenkomst werden 

51 

aanwezigen geteld. Tijdens deze sessie zijn drie deskundigen op het gebied van de 

AVG-wetgeving aan het woord gelaten. De notulen van de bijeenkomst kunt u vinden in 

de 

StOP-nieuwsbrief van december 2018. 

De sprekers hebben alle drie aangegeven open te staan voor verdere vragen vanuit de 

studieverengingen. Mocht u als bestuurder dus nog vragen hebben over de AVG-

wetgeving, 

kunt u altijd het StOP-bestuur mailen. Het StOP-bestuur zal u dan in contact brengen met 

de 

deskundige(n). 

 

Hogeschool 
Vorig jaar is er een eerste contact gelegd met de Hogeschool Leiden en haar 
studieverenigingen. Dit jaar heeft het StOP-bestuur deze contacten sterk aangehaald en 
getracht haar zichtbaarheid op de Hogeschool aanzienlijk te vergroten. Allereerst heeft 
het StOP-bestuur contact gezocht met de studieverenigingen van de Hogeschool. Nu, 
aan het eind van het jaar, zijn bijna alle hogeschoolverenigingen aangesloten bij het StOP. 
Ook heeft het StOP-bestuur dit jaar samengewerkt met de Coördinator Studentparticipatie 
als contactpersoon van de Hogeschool. Door de zichtbaarheid te vergroten en prettig 
contact te leggen en te onderhouden met de verschillende partijen op de Hogeschool, 
heeft het StOP-bestuur een flinke stap gezet richting het volwaardig incorporeren van de 
Hogeschool binnen het platform. 
 
Boekendeal 
We zijn dit jaar bezig geweest met het opzetten en  uit onderhandelen van een een deal 
voor de verkoop van studieboeken waarbij onze verenigingen zich kunnen aansluiten. 
Hiervoor hebben wij de wensen en boekenlijsten van de geïnteresseerde verenigingen 
verzameld en hebben we gesprekken gevoerd met een leverancier. Deze gesprekken 
waren zeer hoopvol en positief van aard, maar vanwege lopende contracten was het dit 
jaar nog niet mogelijk om een eerste groep verenigingen in deze overeenkomst op te 
nemen. Onze opvolgers zullen verder gaan met de onderhandelingen en proberen om 
voor het collegejaar 20/21 een initiële groep verenigingen in de overeenkomst te krijgen. 
 
Diversiteitstraining 
Op basis van een uitgesproken wens van studieverenigingbesturen om aandacht te geven 
aan het bereiken van minderheden door een vereniging, heeft het StOP dit jaar de 
diversiteitstraining opgezet. In samenwerking met het diversity office van de universiteit is 
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de training specifiek relevant gemaakt voor studieverenigingen. De universiteit was erg 
enthousiast dat studieverenigingen zelf met deze vraag kwamen en ook de training zelf is 
als relevant ervaren. Er waren ongeveer 30 aanwezigen. 
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Financiën 

 

Toelichting op de balans 

Op enkele financiële tegenslagen na hebben we financieel een prima jaar gedraaid. Op 

het moment van schrijven verwachten we dit jaar een verlies te draaien van ongeveer 30 

euro. In de realisatie is een winst van 1.35 euro opgenomen, maar de verwachte kosten 

voor de laatste AV zijn nog niet gerealiseerd. We hebben een eigen vermogen dat hoger 

ligt dat onze jaarlijkse uitgaven (zie Tabel  1) dus we zijn financieel gezond met een 

gezonde buffer. De reservering is voor een factuur die we nog moeten krijgen van het 

Leidsch Debat 2017.  

Aan de kant van de activa hebben we 1587,00 Euro op de bankrekening staan. Daarnaast 

moeten, op het moment van schrijven, nog 2 teams (de teams van SPIL en DLF) betalen 

voor hun deelname aan het voetbaltoernooi. Hiervoor is een factuur verstuurd waarvan 

we verwachten dat deze voor de wissel AV betaald zal zijn.  

 

Tabel 1: Balans per 1-9-2019 

Toelichting op de realisatie 
Onze inkomsten waren dit jaar hoger dan verwacht. De 13 nieuwe leden die zich bij ons 

hebben aangesloten zorgden voor 130 euro aan extra inkomsten. Ook in de komende 

jaren zal de contributie dus hoger uitvallen. SOZ heeft, net als afgelopen jaren 500 euro 

bijgedragen om het StOP te ondersteunen.  

Zoals begroot staan geen uitgaven bij de ALV’s. We hebben aan het begin van het jaar 

besloten om de koekjes en drankjes die daar door het StOP beschikbaar worden gesteld 

onder ‘representatie’ te boeken. Voor het Interfacultair congres was onze bijdrage 111,15 

euro. Deze eigen bijdrage is van belang om de subsidies voor dat evenement aan te 

kunnen vragen. Een eindejaarsborrel heeft dit jaar niet plaatsgevonden. We hebben 72 

euro uitgegeven aan activiteiten voor besturen. Dit was de borrel na onze eerste ALV 

waarin we voor iedereen het eerste drankje betaalden.  

Ook wilden we voor de besturen van 18-19 een cantus organiseren. Hiervoor hebben 17 

bestuursleden een bedrag van 15 euro overgemaakt naar het StOP. Toen dit evenement 

niet doorging hebben deze bestuurders hun geld terug gekregen. Voor de uitvoering van 

het carrière event hadden we het voornemen om geen kosten te dragen. Omdat dit 

evenement op het laatste moment werd afgelast verloren we onze subsidies en bleven 
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we daarom met een verlies van 75,91 euro zitten. Omdat we (kleine) verenigingen niet 

willen ontmoedigen om deel te nemen in StOP commissies hebben we besloten om deze 

kosten op ons te nemen. Deze zijn geboekt onder onvoorziene uitgaven. Aan onze thema-

avonden is 41.90 euro uitgegeven, Deze kosten zitten in bedankjes voor sprekers en 

drankjes en koekjes voor deelnemers. Voor het Leidsch Debat hebben we 100 euro 

bijgedragen. Deze eigen bijdrage is van belang om de subsidies voor dat evenement aan 

te kunnen vragen. Om potentiële opvolgers te bereiken en ze in te lichten over wat een 

bestuursjaar bij StOP inhoudt hebben we een bestuurs interesse borrel georganiseerd. 

Deze werd goed bezocht een heeft ons uiteindelijk 121.10 euro gekost.  

Het voetbal toernooi waarvoor het idee op onze afgelopen ALV is ontstaan kostte ons 

141.90 euro. 182 euro is overgemaakt aan de Universiteit voor het gebruik van het USC 

en voor de kosten van een kwijtgeraakte voetbal. Daarnaast is 19.90 euro uitgegeven aan 

een beker voor de winnaar. We hebben er in de organisatie van dit toernooi voor gekozen 

om de deelnemersbijdrage laag te houden omdat we graag een grote opkomst voor de 

eerste versie wilden zodat het evenement in de toekomst kan groeien. Voor 7 teams kwam 

de totale deelnemersbijdrage op 35 euro. Het team dat verantwoordelijk was voor het 

kwijtraken van de voetbal heeft de kosten van 25 euro aan het StOP overgemaakt. 

Onze verenigingskosten lagen in de lijn der verwachting. Omdat we geen nieuw email 

adres hebben genomen zijn er op deze post geen kosten gerealiseerd.De volledige 

realisatie staat in Tabel 2. We verwachten nog ongeveer 30 euro kwijt te zijn aan de 

organisatie van de wissel AV, waardoor we onder de streep een verlies van ongeveer 30 

euro zullen boeken. 
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Tabel 2: Realisatie per 1-9-2019 


