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Functies
De functieverdeling binnen het bestuur is als volgt:

Noor Saris - Voorzitter
Faculteiten:
Portefeuilles:
Secundaire portefeuilles:

Faculteit der Sociale Wetenschappen en Honoursvereniging
Alumni, Besturenactiviteit, Corona Overleg, Landelijke
Overleggen
GroVer, Interfacultair Congres, Leidsch Debat

Niels Bosman - Secretaris
Faculteiten:
Portefeuilles:
Secundaire portefeuilles:

Faculty of Governance and Global Affairs en Hogeschool
(secundair verantwoordelijk)
Internationalisering, Leidsch Debat, Sporttoernooi,
Studieverenigingengids
Contact Universiteit Leiden, Diversiteit, Media

Renee Ouwerkerk - Penningmeester
Faculteiten:
Portefeuilles:
Secundaire portefeuilles:

Faculteit Geneeskunde/LUMC en Hogeschool (primair
verantwoordelijk)
Acquisitie, AVG, Bestuurscarrière evenement, GroVer
Besturenactiviteit, Introductieweken, KleVer

Lena Kwakman - Commissaris Intern
Faculteiten:
Portefeuilles:
Secundaire portefeuilles:

Faculteit Archeologie en Faculteit Geesteswetenschappen
BHV- en EHBO-cursus, Diversiteit, Duurzaamheid, Interfacultair
Congres, KleVer
Internationalisering, Commissie Overlap, Sporttoernooi

Björn Muijtstege - Commissaris Extern & Vicevoorzitter
Faculteiten:
Portefeuilles:
Secundaire portefeuilles:

Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Faculteit der Wiskunde en
Natuurwetenschappen
Commissie Overlap, Contact Universiteit Leiden, Interfacultair
Feest, Introductieweken, Media, Promotietraining
Acquisitie, BHV- en EHBO-cursus, Landelijke Overleggen
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Focuspunten
Het Studieverenigingen Overleg Platform (StOP) heeft drie specifieke doeleinden. Dit zijn de
volgende punten:

Communicatie
Voor alle verenigingen is goede communicatie van vitaal belang. Door goede communicatie
worden leden op de hoogte gehouden van wat er speelt, van activiteiten en andere belangrijke
informatie. In een tijd waarin fysiek contact minimaal is, is goede communicatie des te
belangrijker maar ook uitdagender. Dit jaar komt de focus van het StOP dan ook vooral op
online communicatie te liggen. De communicatie van het StOP zal vooral online zijn
(nieuwsbrieven en promotie) maar ook zal het bestuur proberen studieverenigingen te
ondersteunen met hun eigen online communicatie en promotie. Daarbij wil het StOP ook waar
nodig optreden als tussenpersoon in de communicatie tussen studieverenigingen en de
universiteit over onderwerpen die bijvoorbeeld universiteitsbreed zijn en niet per faculteit gaan.
Dit wordt uiteraard in samenwerking met het Leids Assessoren Overleg (LAssO) uitgewerkt.
Tenslotte wil het StOP dit jaar alle verenigingen actiever op de hoogte brengen en houden
van het feit dat grote activiteiten van hen die open zijn voor externen ook in de StOP
nieuwsbrief kunnen worden gepromoot voor groter bereik.

Kennisdeling
Bij het besturen van studieverenigingen komen besturen vaak complexe problemen tegen.
Als individueel bestuur weet je weliswaar vaak oplossingen te vinden, maar gecombineerde
kennis kan vaak meer hulp bieden. Het StOP-bestuur wil de kennisdeling tussen verschillende
besturen dan ook stimuleren. Om de besturen te ondersteunen organiseert het StOP jaarlijks
verschillende overleggen, bijeenkomsten en trainingen over onderwerpen waarvan de
noodzaak aan het begin van elk academisch jaar worden geïnventariseerd bij elk bestuur.
Voorbeelden hiervan zijn het organiseren van de themabijeenkomsten over acquisitie,
promotie en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar ook met redelijk
nieuwe bijeenkomsten over meer specifieke uitdagingen die verenigingen tegenkomen zoals
internationalisering, alumnizaken, duurzaamheid en diversiteit. Graag stemmen we de
specifieke thema’s af op de behoeften van de lidverenigingen. Deze bijeenkomsten zijn open
voor alle leden van het StOP en om voor zo veel mogelijk input en samenwerking te zorgen
wordt aanwezigheid gestimuleerd. Bovendien stelt het bestuur zich als doel om de vergaarde
kennis en aangekaarte problemen op deze bijeenkomsten actief te gebruiken in haar
communicatie en belangenbehartiging richting de afvaardigingen van de universiteit en
hogeschool.

Verbinding
Er zal gefocust worden op het verbinden van lidverenigingen onderling. Er wordt verwacht
dat zij, zeker in tijde van COVID-19, behoefte zullen hebben aan inbreng van andere
verenigingen en aan een band met andere verenigingen. Dit tracht het bestuur te faciliteren
door samenwerkingen in de commissies te stimuleren, door het promoten van
verenigingsactiviteiten die open zijn voor externen en het maken van een Google-agenda met
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daarin verschillende activiteiten (de StOP- en de verenigingsactiviteiten open voor externen).
Verbinding zal ook nagestreefd worden tijdens de verschillende overleggen, trainingen en
bijeenkomsten. Naar verwachting zal dit vrij natuurlijk gaan. Om dit verder te stimuleren zullen
er informele activiteiten worden georganiseerd na de trainingen, bijeenkomsten of overleggen.
Zo zullen veel besturen in staat zijn om aan te sluiten en is het laagdrempelig om verbinding
te zoeken met andere besturen.

Hoewel het StOP ieder jaar deze drie punten nastreeft, geeft ieder bestuur hier een andere
invulling aan. Daarnaast heeft het bestuur besloten het vierde focuspunt van 2019-2020,
Maatschappelijk bereik door te zetten.

Maatschappelijk bereik
Evenals afgelopen jaar gaat het bestuur zich dit jaar inzetten voor maatschappelijke
betrokkenheid van de studieverenigingen. Het bestuur zal daarom op de
duurzaamheidsbijeenkomst voortborduren door hier een interactieve workshop van te maken,
zodat het StOP ook het belang van duurzaamheid en milieubewustzijn over kunnen dragen
aan de studieverenigingen. Er zal veel aandacht geschonken worden aan diversiteit en
inclusiviteit door middel van thematische trainingen door het jaar heen. Naast de workshop en
de trainingen zal het bestuur regelmatig contact houden met de universiteit over diversiteit en
duurzaamheid, zodat gedurende het jaar per kwartaal interessante informatie hierover
meegestuurd kan worden met de nieuwsbrief.

Algemeen beleid

Algemene Vergaderingen
Het convocaat van de algemene vergadering zendt de Secretaris minimaal vijf werkdagen
voor de Algemene Vergadering (AV) naar de lidverenigingen. Met oog op de
internationalisering van vele studieverenigingen zullen de AV’s in het Engels plaatsvinden als
er leden aanwezig zijn die geen Nederlands spreken. Als er enkel Nederlandstalige leden
aanwezig zijn, zal de AV in het Nederlands worden gehouden. De beleidsstukken zullen in
zowel het Engels als Nederlands beschikbaar worden gesteld. Als de AV in het Nederlands
wordt gehouden, zal er een Engelse samenvatting worden gemaakt. De beleidsstukken zullen
alleen digitaal verspreid worden vanwege duurzaamheidsredenen.

Kascommissie
Het StOP heeft een KasCommissie die bestaat uit twee leden van het StOP, die wordt
gewisseld en gekozen tijdens de Wissel-AV. Dit wordt gedaan om de financiële transparantie
van het StOP te waarborgen. De KasCommissie zal tweemaal per jaar de penningmeester

5

Beleidsplan 2020-2021

Studieverenigingen Overleg Platform

van het StOP controleren in haar bezigheden. Bij deze controle zal de begroting, de balans
en alle declaraties van StOP-bestuursleden worden nagelopen.

Raad van Advies
De Raad van Advies (RvA) bestaat uit oud-bestuursleden van het StOP van verschillende
jaren. Samen vormen zij het institutioneel geheugen van het StOP en staan zij het huidige
bestuur bij met gevraagd en ongevraagd advies. De RvA kan meedenken over nieuwe
voorstellen en helpen met eerdere ervaringen zodat het wiel niet telkens opnieuw hoeft
worden uitgevonden. De RvA heeft geen stemrecht of controlefunctie maar is bedoeld als
gemakkelijke wijze voor het bestuur om informeel van gedachten te wisselen. Het bestuur
streeft ernaar om aan het begin van het bestuursjaar een kennismaking te organiseren en zal
daarna waar nodig contact onderhouden.

Verenigingsoverleggen en assessoren
De verenigingsoverleggen (VerO’s) zijn een belangrijk middel voor de communicatie tussen
de universiteit, verenigingen en het StOP. Het bestuur streeft ernaar om bij alle
verenigingsoverleggen van de faculteiten aanwezig te zijn. Door het bijwonen van de VerO’s
kan het StOP informatie verschaffen over universitaire ontwikkelingen, meekrijgen wat er
speelt binnen de studieverenigingen en meningen inwinnen over bepaalde kwesties.
Bovendien kunnen er StOP-thema’s worden aangehaald, zoals diversiteit binnen een
studievereniging of de Commissie Overlap afspraken. De faculteitsverantwoordelijke in het
bestuur onderhoudt contact met de betreffende assessor en bespreekt met hem of haar de
belangen van de studieverenigingen op die faculteit. Het bestuur streeft ernaar om aan het
begin van het jaar in overleg te gaan met het LAssO om overlappende doelstellingen te
vermijden en afspraken voor het jaar te maken.

Contact Universiteit en Hogeschool Leiden
Om de banden met de Hogeschool Leiden en de Universiteit Leiden zo goed mogelijk te
houden zal het bestuur contact onderhouden met dezen. Deze contacten zijn er om de
lidverenigingen te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen maar ook om kwesties
vanuit de twee onderwijsinstellingen door te kunnen spelen naar de verenigingen.
De Penningmeester zal primair het contact onderhouden met mevrouw Jonas Westhoek van
de Hogeschool Leiden. De Commissaris Extern zal primair het contact onderhouden met
Jeroen ’t Hart van Studenten- en Onderwijszaken van de Universiteit Leiden. De Secretaris
zal voor zowel de Universiteit Leiden als de Hogeschool Leiden fungeren als secundair
contactpersoon.

Email
Vanaf dit jaar zal het StOP gebruik maken van een eigen domein via GSuite. Dit betekent dat
het bestuur blijft werken met Gmail, maar wel emailadressen heeft die eindigen op
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@stopleiden.nl. Aangezien een mailadres via Plexus niet mogelijk was en via een faculteit niet
wenselijk is dit aangemerkt als de beste optie.

Interfacultaire activiteiten
Alle interfacultaire activiteiten geïnitieerd vanuit het StOP staan vermeld in de jaarplanning,
en zullen in het convocaat van de AV worden vermeld. Er zal een Google agenda worden
aangemaakt, waar deze activiteiten te vinden zijn voor alle lidverenigingen. In deze agenda
zullen ook activiteiten te vinden zijn die georganiseerd worden door een lid vereniging en die
open zijn voor externen. Deelname aan de organisatie van het Leidsch Debat en het
Interfacultair Feest kosteloos. Dit jaar is gekozen om voor deelname aan de organisatie van
het Interfacultair Congres wel een bijdrage te vragen. Zie voor meer uitleg hierover, het kopje
Interfacultair Congres. Deelname aan de organisatie van het Interfacultaire Congres en het
Leidsch Debat staan open voor alle lidverenigingen . Bij de samenstelling van deze
commissies zal worden gekeken naar de diversiteit in faculteiten en de motivatie van het lid.
Er is voor gekozen om de commissies samen te stellen uit bestuursleden van lidverenigingen.
Deze keuze is gemaakt met oog op een snelle en soepele werkwijze binnen de commissies.
Een van de redenen is dan ook dat er met enige regelmaat beslissingen moeten worden
gemaakt, waar bestuursleden akkoord mee moeten gaan. Het bestuur ziet de voordelen van
niet-bestuursleden maar leden van verenigingen laten plaatsnemen in commissies zeker in,
maar is van mening dat de gang van zaken binnen een commissie vertraagd zal worden.

Bankrekening
De Penningmeester zal dit jaar onderzoek doen naar een goedkopere bankrekening. De
kosten voor de huidige bankrekening zijn relatief hoog. Mits er een goedkopere optie is, zal
de Penningmeester informeren naar het overstappen naar deze bank.

StOP-bokaal
Ook dit jaar zal het bestuur de StOP-bokaal uitreiken. Deze gezonde competitie tussen
besturen zorgt voor een grotere verbinding en betrokkenheid, waar het StOP absoluut naar
streeft. De winnaar van het StOP bokaal wordt uiteindelijk bepaald door de punten die de
besturen door het jaar heen verzamelen. Het bestuur met de meeste punten wint de StOP
bokaal. Het StOP bestuur is verantwoordelijk voor het bijhouden van de punten, maar het is
natuurlijk prettig als de lidverenigingen hier het bestuur een handje in helpt door te mailen
wanneer zij in aanmerking komen voor punten. Op de Wissel-AV zal uiteindelijk de StOP
bokaal uitgereikt worden.
Hieronder een weergave van de puntenverdeling:

Activiteit

Puntenaantal
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Aanwezigheid op CoBo’s

+1 punt per bestuurslid (maximaal +4)

Meeborrelen na de AV

+2 punten

Bezoek activiteit StOP en andere +2 punten meerdere algemene
verenigingen
vereniging
+3 punten afvaardiging bestuur
+5 punten voltallig bestuur

leden

Afwezigheid bij een AV

-2 punten bij afmelding
-5 punten zonder afmelding

Sociale media

+2 punten verspreiden van promotiebericht
door niet StOP commissieleden

Bestuurswerving

+3 punten leveren sollicitant

Organiseren van activiteiten met +3 punten per vereniging
een andere vereniging
Organiseren van een StOP-activiteit +3 punten

Als eerste de contributie overmaken +2 punten

Overig

Nader te bepalen door het bestuur
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Portefeuilles
Hieronder staat een overzicht van alle portefeuilles en de bijbehorende beleidsplannen voor
2020-2021. De portefeuilles staan op alfabetische volgorde.

Acquisitie
Het uitwisselen van informatie over acquisitie is erg nuttig gebleken in voorgaande jaren. Deze
uitwisseling wil het StOP wederom faciliteren. Dit jaar streeft het StOP naar het organiseren
van een acquisitietraining met een spreker die informatie kan verstrekken over relevante
onderwerpen. Ook zal er dit jaar gekeken worden naar een contractformat. Dit format kan
dienen als basis voor contracten van verenigingen.

Alumni
Het streven bij deze portefeuille is het makkelijker maken voor verenigingen om in contact te
komen en blijven met alumni. Het doel is om zowel een bijeenkomst als een training te
organiseren voor vereniging met het oog op hoe zij alumni kunnen betrekken Er wordt
gestreefd om de bijeenkomst in het eerste semester te organiseren, aangezien dit relatief
makkelijk een online bijeenkomst kan worden. Hier zal er worden gekeken waar de
verenigingen behoefte aan hebben, of er al onderlinge tips kunnen uitgewisseld worden en
wat het StOP hieraan kan bijdragen. Voor de training, die naar verwachting na de bijeenkomst
zal plaatsvinden, zal worden gepeild waar de verenigingen behoefte aan hebben. Bij de
training wordt er gestreefd om onderwerpen zoals het benaderen van alumni, hoe alumni het
beste betrokken kunnen worden bij de verenigingen en wat de meerwaarde van alumni is, aan
te kaarten. Voor de training zal er worden gekeken of een externe partij kan worden
ingeschakeld, om deze onderwerpen op een onderbouwde manier voor te lichten.

AVG
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Deze wet oefent veel invloed uit op de manier waarop verenigingen met
persoonsgegevens omgaan. Dit jaar zal de focus omtrent AVG liggen op het opstellen van
een gebruikersovereenkomst tussen de verenigingen en de Universiteit Leiden. Daarbij zal er
geïnformeerd worden naar de wensen van de verenigingen van de Hogeschool Leiden met
betrekking tot AVG. Daarnaast zal er een bijeenkomst gepland worden, waarin de focus zal
liggen op kennisdeling. Er wordt gestreefd om hier een spreker voor uit te nodigen, die de
nodige informatie kan verstrekken en vragen kan beantwoorden.

Besturenactiviteit
De besturenactiviteit zal een informele activiteit worden met oog op het verbinden van
besturen van verenigingen. Door het in contact brengen van verenigingen wordt er gestreefd
naar de vergroting van de kans op samenwerkingen en kennis tussen besturen. Er zal worden
gekeken naar een activiteit waar de besturen op een rustige manier contact kunnen leggen
en of er aansluitend hieraan een feest kan worden georganiseerd.
9
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Bestuurscarrière
Dit jaar wilt het StOP zich verdiepen in de mogelijkheden waarmee bestuursleden het beste
uit hun bestuursjaar kunnen halen. Dit heeft betrekking tot persoonlijke en professionele groei
en het ontwikkelen van vaardigheden. Het StOP gaat dit jaar mogelijkheden tot ontwikkeling
in kaart brengen en dit onder de aandacht brengen bij de lidverenigingen.

BHV- en EHBO-cursus
De BHV-cursus zal wederom dit jaar georganiseerd worden aan het einde van het collegejaar.
Afgelopen jaren heeft het StOP hier een faciliterende rol in gespeeld door de beschikbare data
door te sturen naar de verenigingen en een lijst op te stellen die naar de contactpersoon van
de universiteit gestuurd werd. Het is afgelopen jaar echter gebleken dat er een vaste lijst
bestaat met de beschikbare plekken per studievereniging. Dit jaar zal het bestuur zich daarom
houden aan deze vaste lijst, en alleen de verenigingen die geen vaste plek hebben op deze
lijst een motivatie laten sturen voor de plekken die over zijn. Op deze manier kan het bestuur
gelijk peilen of er meer vraag is dan aanbod zodat we hier in de toekomst eventueel rekening
mee kunnen houden.
Vanwege COVID-19 hebben de aankomende besturen van studieverenigingen alleen een
online BHV-cursus gekregen waardoor de aankomende bestuurders geen volwaardig BHV
certificaat hebben kunnen halen. Het bestuur gaat kijken met het contactpersoon van de
universiteit naar mogelijkheden om een veilige fysieke cursus aan te bieden.
Ook dit jaar gaat het bestuur verder kijken naar de mogelijkheden van een EHBO-cursus voor
bestuursleden. Het contact met de Studentendesk van het Rode Kruis zal hiervoor worden
voortgezet

Commissie Overlap
Het StOP zal dit jaar ook weer plaatsnemen in de vergaderingen voor de Commissie
Overlap. In deze commissie nemen plaats: een vertegenwoordiging van het College
van Bestuur (CvB), het Studieadviseursoverleg (STAP), de Plaatselijke Kamer van
Verenigingen (PKvV), het Studieverenigingen Overleg Platform (StOP), de EL
CID/Vademecum-commissie en als toehoorders een lid van het Leids Assessoren
Overleg (LAssO). Hierin komt het StOP op voor de belangen van de studieverenigingen en
wordt er vooral gekeken naar de eerstejaarsdagen- en weekenden. Ook zal er dit jaar weer
aandacht besteed worden aan de gemaakte afspraken betreffende de overlap tussen de
eerstejaarsweekenden van de studieverenigingen en de VAP-activiteit van Quintus. Het
streven is om ervoor te zorgen dat deze niet meer overlappen, opdat studieverenigingen en
Quintus elkaar niet langer in het vaarwater zitten. Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk
vroegtijdig duidelijke afspraken te maken met Quintus, maar het is tegelijkertijd zaak ervoor te
zorgen dat alle studieverenigingen zich ook aan de afspraken van de Commissie Overlap
houden. Hierbij zal het StOP zich ervoor inzetten dat de afspraken beter bekend en zowel
tastbaar als ook helder zijn bij de studieverenigingen.
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Diversiteit
Diversiteit en inclusiviteit is voor veel verenigingen een grote uitdaging, maar daardoor des te
belangrijker. Het doel van de universiteit is om ondervertegenwoordigde groepen binnen de
universiteit welkom te laten voelen. Hierin hebben studieverenigingen een groot aandeel
aangezien de verenigingen direct te maken hebben met de studenten beleving van studenten
met allerlei verschillende achtergronden. De afdeling Studenten- en Onderwijszaken van de
universiteit heeft daarom de afgelopen drie jaar de krachten gebundeld met het StOP om een
diversiteitstraining te organiseren. Afgelopen jaar is ervoor gekozen om drie trainingen door
het jaar te organiseren in plaats van één grote, om de inhoud aan te scherpen en de relevantie
te vergroten. Dit wil het bestuur komend jaar voortzetten, waarbij de drie trainingen ook
verschillende thema’s zullen krijgen.

Duurzaamheid
Afgelopen jaar is er voor het eerst een duurzaamheidsbijeenkomst geweest. Aangezien
duurzaamheid een belangrijk thema is en de universiteit zich hier ook hard voor maakt, wil het
bestuur de focus op duurzaamheid voortzetten. Het bestuur wil echter de betrokkenheid
vergroten door van de bijeenkomst een interactieve workshop te maken in samenwerking met
de Leiden University Green Office (LUGO), waar naast het delen van ervaringen van
studieverenigingen ook ruimte is voor het delen van informatie en het belang van
duurzaamheid bij verenigingen. Zo hoopt het bestuur dat verenigingen goede handvatten
zullen krijgen om hun vereniging effectief te verduurzamen.

GroVer
Het StOP wilt dit jaar het GroVer (Grote-Verenigingen Overleg) doorzetten. Dit overleg is
bedoeld voor grote verenigingen met ongeveer 1000 of meer leden. De verenigingen die
hieronder vallen zijn L.P.S.V. Aesculapius, BASIS, B.I.L., De Leidsche Flesch, J.F.V. Grotius,
HSVL, Labyrint, MFLS, SPIL en Emile. Tijdens het GroVer zullen er vooral onderwerpen
worden besproken die door de verenigingen als nuttig worden gezien. Ook kunnen de
onderwerpen die terugkomen in de portefeuilles van het StOP-bestuur in dit overleg worden
besproken. Er wordt dit jaar gestreefd naar het houden van vier overleggen.

Interfacultair Congres
Afgelopen jaar is het Interfacultair Congres om verscheidene redenen helaas niet doorgegaan.
Twee van de voornaamste redenen zijn vermoedelijk het gebrek aan een thema en promotie
geweest. Om die redenen zal het bestuur dit jaar weer ervoor kiezen om het Interfacultair
Congres een thema te geven, dat breed genoeg is zodat het meerdere, zo niet alle, faculteiten
aanspreekt. Door het thema vroeg in het jaar bekend te maken kan de commissie beginnen
met de promotie voordat er definitieve sprekers zijn bevestigd. Dit geeft de commissie meer
tijd om het Congres goed onder de aandacht te brengen. Omdat goede promotie van uiterst
belang is voor een succesvol Congres zal het bestuur er dit jaar voor kiezen om één specifiek
commissielid verantwoordelijk te maken voor de promotie, in plaats van dat het door derden
wordt geregeld. Op deze manier heeft de commissie zelf meer controle over de promotie en
bevordert het de efficiëntie. Daarnaast zal het bestuur ernaar streven de bekendheid van het
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Interfacultair Congres te vergroten door middel van de volgende twee strategieën: een vaste
jaarlijkse datum kiezen voor het Congres zodat er in komende jaren altijd rekening mee
gehouden kan worden in de jaarplanningen van besturen, en een aparte Facebook- en
Instagrampagina te maken die jaarlijks gebruikt kan worden.

Interfacultair Feest
Het Interfacultair Feest (InFaFe)is een evenement dat georganiseerd wordt in een
samenwerking tussen acht verenigingen en het StOP. De organisatie van het InFaFe is
oorspronkelijk begonnen bij zes lidverenigingen. Enkele jaren geleden heeft het StOP zich
hierbij aangesloten. Belangrijk om te weten is dat deze commissie niet onder het StOP valt,
zoals het Interfacultair Congres of het Leidsch Debat. Het StOP faciliteert slechts de
vergaderingen en zit deze vaak ook voor. Het concept is al een aantal jaren een succes en
sinds vorig jaar zijn er twee nieuwe verenigingen aangesloten. De verenigingen die in de
organisatie zitten zijn: Aesculapius, B.I.L., CoDe, Grotius, HSVL, Labyrint, M.F.L.S. en SPIL.

Internationalisering
Dit jaar is het StOP van plan om de portefeuille internationalisering verder uit te breiden. Het
sleutelwoord hiervoor is ‘inventariseren’, van zowel wat internationale studenten willen en
verwachten van een studievereniging, als van wat de problemen en uitdagingen zijn waar die
verenigingen tegenaan lopen. Om een goed en zo compleet mogelijk beeld te krijgen van wat
internationale studenten zouden willen van hun studievereniging gaat het StOP kijken of deze
informatie kan worden verkregen via kanalen van de universiteit en niet via de verenigingen
zelf, omdat anders het risico bestaat op een zeer eenzijdig beeld. Deze kennis kan vervolgens
worden gebruikt voor kennisdeling doeleinden. Naast de internationaliseringsbijeenkomst van
de afgelopen jaren, waarbij er een training werd gegeven voor de verenigingen die te maken
hebben met internationalisering, is het doel om dit jaar onderlinge kennisdeling verder te
stimuleren. Door middel van individuele gesprekjes met de verenigingen hoopt het StOP in
kaart te kunnen brengen wat de aspecten van internationalisering zijn waar verenigingen
moeite mee hebben of wat er juist goed gaat, en op basis daarvan hen aan te moedigen
samen te werken om elkaar goed te kunnen helpen. Tot slot is het doel om met die kennis in
gesprek te gaan met de universiteit om hopelijk internationalisering bij de verenigingen te
kunnen vergemakkelijken.

Introductieweken
Het StOP wilt zich dit jaar sterk maken voor de belangen van studieverenigingen tijdens de
verschillende introductieweken van Leiden en Den Haag. Dit wil zij bereiken door
verschillende onderwerpen, zoals promotiemogelijkheden en activiteiten tijdens de
introductieweken, te bespreken met de betrokken partijen en waar nodig een coördinerende
rol aan te nemen. Daarnaast streeft het bestuur ernaar om een faciliterende rol te spelen bij
het organiseren van een activiteit voor en door studieverenigingen tijdens de EL CID week.
De Commissaris Extern en Penningmeester zullen nauw contact houden met de EL
CID/Vademecumcommissie, het bestuur van de Orientation Week Leiden (OWL) en het
bestuur van The Hague Orientation Programme (HOP).
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KleVer
Aangezien het Kleine Verenigingen Overleg, een overleg voor studieverenigingen met minder
dan 1000 leden, afgelopen jaar een succes was zal het bestuur dit komend jaar voortzetten.
Het KleVer zal toegankelijk zijn voor alle verenigingen die zich kunnen vinden in de problemen
waar kleine verenigingen mee kampen. Dit zal het bestuur duidelijk maken tijdens de
kennismakingsgesprekken met de verenigingen. Verder zullen de agendapunten van het
KleVer voornamelijk bestaan uit punten die de verenigingen zelf aandragen. Ook kunnen de
onderwerpen die terugkomen in de portefeuilles van het StOP-bestuur in dit overleg worden
besproken.

Landelijk Overleg
Binnen de portefeuille Landelijk Overleg zal er worden gekeken naar contact leggen met
overlegplatformen voor studieverenigingen uit andere studentensteden. Hier zal voornamelijk
worden gekeken naar Amsterdam, Rotterdam en Delft, aangezien in deze steden een aantal
minors kunnen worden gevolgd door studenten van de Universiteit Leiden en deze steden
makkelijk te bereizen zijn vanuit Leiden. Dit doel is gekozen met oog op de verbreding van
kennis over studieverenigingen voor het StOP. Hierbij zal worden gekeken of er een
zusternetwerk kan worden opgezet, zodat er ruimte ontstaat voor kennisverbreding voor
StOP-bestuursleden. Dit doel heeft als meerwaarde voor het StOP dat er kritisch kan worden
gekeken of er verbeterpunten liggen binnen de vereniging. Inbreng van andere
overlegplatformen voor studieverenigingen kan hierbij een nieuwe blik werpen op praktische
vraagstukken waar het StOP-bestuur eventueel mee kampt.

Leidsch Debat
Net als voorgaande jaren zal het StOP ernaar streven samen met de studieverenigingen het
Leidsch Debat te organiseren. Aangezien er in 2021 nationale verkiezingen worden gehouden
zou het extra interessant zijn om vooraanstaande politici als spreker uit te nodigen. Het StOP
zal binnen de commissie weliswaar een leidende rol aannemen, maar de commissieleden wel
veel ruimte geven bij de organisatie en de invulling van het evenement. Zoals gebruikelijk zal
de SPIL samen met het StOP het voortouw nemen.

Media
De media van het StOP bestaan uit de interne communicatie en externe communicatie. De
interne communicatie van het StOP verloopt via de maandelijkse nieuwsbrief. De externe
communicatie vindt voornamelijk plaats via de website en sociale media.

Maandelijkse Nieuwsbrief
De Secretaris stuurt iedere maand, met uitzondering van de zomermaanden, een nieuwsbrief
aan de leden. Het doel van deze nieuwsbrief is om de lidverenigingen op de hoogte te houden
van de activiteiten van het StOP en er wordt belangrijke informatie die relevant is voor
studieverenigingen gedeeld. Bovendien is de nieuwsbrief de mogelijkheid voor
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lidverenigingen om open activiteiten onder andere verenigingen te promoten. Lidverenigingen
kunnen deze activiteiten doorgeven aan de Secretaris.

Website
Het streven is om de website aankomend jaar nog meer te kunnen verbeteren. De afgelopen
jaren is er hard gewerkt aan de website en de focus zal daarom dit jaar liggen op het bijhouden
van en voortbouwen op deze verbeteringen. Allereerst wil het bestuur aandacht besteden aan
de visuele en technische problemen die de website kent. Daarnaast zullen er kleine
verbeteringen toegepast worden en zal er meer informatie gedeeld worden over de
interfacultaire activiteiten georganiseerd door het StOP, bijvoorbeeld door middel van
verslagen. Bovendien zal er dit jaar opnieuw gekeken worden naar de mogelijkheid om een
digitale kalender te integreren in de website. Tot slot streven wij ernaar om de mobiele versie
van de website te verbeteren. De Secretaris en Commissaris Extern zullen gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor de website.

Sociale Media
Het StOP beheert verschillende soorten sociale media: Facebook, Instagram en LinkedIn. Het
bestuur wil aankomend jaar deze verschillende sites actief beheren door het promoten van de
eigen activiteiten, maar deze ruimte ook open te stellen voor het promoten van open
activiteiten van andere studieverenigingen. Het bestuur streeft om LinkedIn actiever te gaan
gebruiken door hierop verslagen van activiteiten te plaatsen en contact te leggen met
studieverenigingen. Ook Instagram zal actiever worden gebruikt, door bijvoorbeeld foto’s en
sfeerimpressies te geven van StOP activiteiten. De Commissaris Extern zal de
verantwoordelijkheid voor de sociale media op zich nemen.

Ondersteuning Coronavirus
Door de COVID-19 pandemie is de vorm van introductieweken, onderwijs en verenigingsleven
enorm veranderd. Hierdoor is het waarschijnlijk dat studieverenigingen hun reguliere
wervingstechnieken, commissiesamenstelling en activiteiten moeten gaan aanpassen. Hierbij
zullen veel vragen opkomen en zal een platform waar exclusief deze knelpunten kunnen
worden besproken van enorme meerwaarde zijn. Er zal worden gestreefd naar het
organiseren van meerdere themabijeenkomsten, waarin bijvoorbeeld 1,5m-activiteiten zullen
worden besproken, hoe sollicitaties zullen plaatsvinden, hoe het zal gaan met reizen, etc. Er
zal tijdens de VerO’s en de kennismakingsgesprekken worden gepeild waar de
studieverenigingen tegenaan lopen en waar zij behoefte aan hebben. Dit zal ook in overleg
met de Universiteit, de Hogeschool en het LAssO worden georganiseerd.

Promotietraining
Vorig jaar is er een promotiebijeenkomst georganiseerd waar alle leden van het StOP welkom
waren om hun kennis en ervaring te delen over promotiekanalen en het bereiken van de leden.
Het StOP-bestuur wil de lijn van vorig jaar graag doorzetten door besturen, voornamelijk
portefeuillehouders Promotie, van de verschillende lidverenigingen samen te laten komen om
ervaringen en informatie op het gebied van promotie te delen. Er wordt naar gestreefd zoveel
mogelijk portefeuillehouders Promotie te laten meedoen. Op deze manier komen niet alleen

14

Beleidsplan 2020-2021

Studieverenigingen Overleg Platform

voorzitters van studieverenigingen in contact met het StOP, maar ook andere bestuursleden.
De doelstelling is om aan het begin van het collegejaar een interactief overleg aan te bieden
waarin de mogelijkheid tot discussie en kennisdeling tussen verenigingen geboden wordt. Aan
het einde van het collegejaar wordt er getracht een training te organiseren, die vooral gericht
is op de nieuwe kandidaats- en f.t. besturen. De exacte focus van de training zal in overleg
met de lidverenigingen nader bepaald worden. Mogelijke onderwerpen kunnen het gebruik
van sociale media en de website, het ontwerpen van promotiemateriaal, het opstellen van een
promotieplanning en het bereiken van de correcte doelgroep zijn.

Sporttoernooi
Na het succes van het sporttoernooi in 2018-2019 wil het StOP dit jaar weer een sporttoernooi
organiseren. Dit toernooi zal open zijn voor zowel besturen als leden van alle lidverenigingen.
Het toernooi zal aan het eind van het collegejaar gehouden worden en het bestuur gaat
onderzoeken welke sporten mogelijk zijn om bij het toernooi te betrekken.

Studieverenigingengids
In de studieverenigingengids staat informatie over alle verenigingen die lid zijn van het StOP.
Het doel is om onderlinge relaties tussen de besturen te verbeteren en samenwerking aan te
moedigen. Dit jaar zal er meer informatie in komen waarmee verenigingen makkelijker kunnen
bepalen met welke andere studieverenigingen zij kunnen samenwerken of overleggen (denk
hierbij aan grootte van de vereniging, acquisitie target, aanwezigheid van internationale
leden). Ook zal het bestuur gaan onderzoeken of het mogelijk is de studieverenigingengids
als een online platform op te zetten, waar iedere vereniging een eigen pagina krijgt met de
informatie die normaliter in de gids staat.

Begroting

Begroting Herbegroting
2019-2020 2019-2020

Inkomsten
Algemeen
Contributie
Universiteit Leiden
(SOZ)
Hogeschool Leiden

Realisatie Begroting
2019-2020 2020-2021

€ 550

€ 580

€ 560

€ 560

€ 500
€ 250

€ 500
€ 250

€ 500
€ 250

€ 500
€ 250

€ 1.000

€ 35

€ 1.000
€ 35

Activiteiten
Besturenactiviteit
Sporttoernooi

€ 35
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Overig
Reservering 2020-2021
Totaal

€ 1.335

€ 2.365

€ 150
€ 25
€ 10
€ 100
€ 140
€ 425

€ 150
€ 25
€ 10
€ 100
€ 140
€ 425

€ 471,67
€ 2.310 € 1.816,67

Uitgaven
Verenigingskosten
A.V.
Website
Emailadres
Kantoorkosten
Representatiekosten
Bankkosten
Subtotaal

€ 141,57

€ 50
€ 150

€ 145,70
€ 155,54
€ 442,81

€ 10
€ 100
€ 140
€ 450

Activiteiten
Besturenactiviteit
Bestuursinteresseborrel
Borrel voor besturen
Interfacultair Congres
Leidsch Debat
Thema-avonden
Sporttoernooi
Introductieweken
Subtotaal

€ 140
€ 120
€ 100
€ 120
€ 100
€ 110
€ 145

€ 1.141,30 € 1.141,30
€ 120
€ 100
€ 44,48
€ 120
€ 100
€ 120
€ 29,49
€ 163,70

€ 835

€ 1.865 € 1.215,27

€ 160
€ 120
€ 100
€ 240
€ 250
€ 200
€ 145
€ 50
€ 1.265

Overig
Kosten onvoorzien
Subtotaal

€ 75
€ 75

€ 75
€ 75

€ 30,25
€ 30,25

€ 101,67
€ 101,67

Gevolgen
Coronavirus
Ophogen eigen vermogen
Reservering 2020-2021
Subtotaal
Totaal
Begrotingoverschot

€ 1.335

€ 2.365

0

0

€ 150
€ 471,67
€ 621,67
€ 2.310 € 1.816,67
0

0

Toelichting
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In de begroting zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het afgelopen jaar.
Wanneer er wordt gesproken over een stijging of daling, zal dit een stijging of daling ten
opzichte van het afgelopen jaar betreffen. Als de post onveranderd is ten opzichte van het
afgelopen jaar zal deze niet benoemd worden in de toelichting.

Inkomsten
Algemeen
De contributie is geschat op het aantal huidige leden van het StOP. Dit zijn 56
lidverenigingen die allemaal €10,- betalen, wat uit komt uit op €560,- op de post Contributie.
Activiteiten
De inkomsten op de post Besturenactiviteit zijn nog onbekend, doordat de invulling van deze
activiteit nog niet bekend is.
Overig
De post Reservering 2020-2021 bestaat uit het geld dat het afgelopen jaar niet uitgegeven is
als gevolg van de coronacrisis. Deze post bedraagt €471,67.

Uitgaven
Verenigingskosten
Dit jaar is de post A.V. toegevoegd. Deze post bedraagt €50,- en is bedoeld voor het
verzorgen van een informele bijeenkomst na afloop van de A.V. of voor eventuele
locatiekosten. Locatiekosten zijn er normaliter niet, door gebruik van lokalen binnen de
universiteit. Het is onduidelijk of dit mogelijk is komend jaar i.v.m. de coronacrisis. Verder
worden er geen kosten verwacht voor een E-mailadres, deze post bedraagt daarom €0,-.
Activiteiten
Het geld uit de post Reservering 2020-2021 wordt grotendeels besteed aan de activiteiten
van het StOP. Zo bedraagt de subsidie vanuit het StOP voor de Besturenactiviteit dit jaar
€160,-. Deze post is iets verhoogd om zo wat extra te kunnen bieden voor de besturen.
Het budget voor het Interfacultair Congres is dit jaar verdubbeld naar €240,-. Het budget
voor het Leidsch debat is met €150,- verhoogd, hier is nu €250,- voor begroot. Met deze
veranderingen hoopt het StOP deze activiteiten dit jaar extra groot op te zetten.
De post voor de Thema-avonden is verhoogd naar €200,-. Zoals benoemd onder de post
A.V. is het onduidelijk of het mogelijk is om gebruik te maken van lokalen op de universiteit
i.v.m. de coronacrisis. Eventuele locatiekosten kunnen hiervan betaald worden. Ook geeft dit
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ruimte om een informele bijeenkomst te financieren als aansluiting op de trainingen,
bijeenkomsten of overleggen.
De post Introductieweken is toegevoegd in de begroting en bedraagt €50,-. Met dit geld kan
het StOP eventueel bijdragen aan een activiteit voor studieverenigingen in de EL CID. Dit
geld kan ook op een andere manier worden gebruikt om bij te dragen aan de promotie van
studieverenigingen in de introductieweken.
Overig
De post Kosten onvoorzien is verhoogd naar €101,67. Dit jaar zijn er door de coronacrisis
mogelijk meer kosten die onverwacht gemaakt zullen worden. Door deze post te verhogen
kunnen deze kosten gedekt worden.
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