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Het StOP
Het Studieverenigingen Overleg Platform (StOP) is een vereniging die bestaat uit
studieverenigingen die aangesloten zijn bij de Universiteit Leiden. Het StOP behartigt
de belangen van de studieverenigingen bij de Universiteit Leiden en speelt ook
informatie van de studieverenigingen door naar de Universiteit. Ook gaat de
informatie vanuit de Universiteit veelal via het StOP naar de studieverenigingen. Een
andere taak van het StOP is het bij elkaar brengen van de verschillende
studieverenigingen om op deze manier kwesties die bij meerdere verenigingen
spelen, aan te pakken.
De Functies
De functieverdeling binnen het kandidaatsbestuur ziet er als volgt uit:
Bas Muntinga - Voorzitter
Verantwoordelijk voor de Faculteit Governance and Global Affairs. Portefeuillehouder
‘Commissie Overlap’.
Maikel Tuit - Secretaris
Verantwoordelijk voor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Portefeuillehouder Media.
Jan van Staalduinen - Penningmeester
Verantwoordelijk voor de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en de
Faculteit der Archeologie. Portefeuillehouder Interfacultair Congres II.
Niels Park - Commissaris Intern
Verantwoordelijk voor de Faculteit Sociale Wetenschappen en LUMC.
Portefeuillehouder Interfacultair Congres I en BHV.
Fedde van der Herberg - Commissaris Extern
Verantwoordelijk voor de Faculteit der Geesteswetenschappen . Portefeuillehouder
Acquisitie en ‘Commissie Overlap’.
De speerpunten
Communicatie & professionalisering
Een van onze speerpunten voor komend jaar is communicatie. Dit houdt in dat er
getracht wordt om duidelijker te communiceren wat het StOP is en wat het voor haar
leden kan betekenen. Dit wordt zowel verbaal (tijdens algemene ledenvergaderingen
en vero’s) als digitaal gedaan (via Facebook en e-mailcontact). Daarnaast zullen wij
dit jaar extra inzetten op het professionaliseren van het StOP, hierbij valt te denken
aan het toegankelijk maken van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en het
opzetten van een Raad van Advies.
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Algemene ledenvergaderingen
Het convocaat van de algemene vergadering zal minimaal 5 werkdagen voor de ALV
plaatsvindt door de Secretaris per e-mail worden verstuurd naar alle lidverenigingen.
De agendapunten in het convocaat zullen beknopt toegelicht worden zodat de
lidverenigingen in staat zijn zich goed voor te bereiden. In verband met
duurzaamheid worden de stukken enkel digitaal geleverd, lidverenigingen kunnen de
stukken uiteraard wel zelf printen en meenemen. De agenda voor de ALV zal
tweetalig zijn (Nederlands en Engels) en onderaan de notulen zal een korte Engelse
samenvatting van de verhandelingen gevoegd worden.
Website
Afgelopen jaar is de website van het StOP enorm verbeterd. Het komende jaar willen
wij deze lijn doorzetten door de engelstalige pagina uit te breiden, zodat de
engelstalige studieverenigingen ook over alle informatie kunnen bezitten. Daarnaast
streven wij ernaar om belangrijke documenten zoals de Statuten, het Huishoudelijk
Reglement en dit Beleidsplan op de site te plaatsen, zodat lidverenigingen hier altijd
bij kunnen.
Nieuwe functies: Commissaris Intern en Commissaris Extern
• De Commissaris Intern neemt in samenwerking met de Penningmeester het
Interfacultair Congres op zich. Daarnaast behoort de BHV-cursus tot de
portefeuilles van de Intern. Samen met de Voorzitter gaat de Commissaris
Intern kijken naar het idee van een interfacultair Careerevent. In overleg is
besloten dat de portefeuille van het Interfacultair Feest valt onder de
Secretaris.
• De Commissaris Extern gaat zich dit jaar bezighouden met de externe
vertegenwoordiging van het StOP. Dit gaat de Commissaris Extern doen door
contact te houden met alle partijen en gebeurtenissen die relevant zijn voor de
studieverenigingen. Deze nieuwe functie gaat gedurende het jaar meer vorm
krijgen, maar de commissaris richt zich nu vooral op de Commissie Overlap,
het Studieverenigingen Acquisitie Verband en andere partijen verbonden aan
de Universiteit. Daarnaast gaat de Commissaris Extern inventariseren wat de
mogelijkheden zijn om studieverenigingen van de Hogeschool Leiden te
adviseren en te helpen.
Raad van Advies
Dit jaar zal er een Raad van Advies worden opgezet. De Raad van Advies is nuttig
als het bestuur tegen bepaalde kwesties aanloopt. Er zullen oud-bestuursleden
worden benaderd om in de Raad van Advies plaats te nemen.
Verbreding
Een ander speerpunt dit jaar is verbreding. Het is een van de doelen om een groter
bereik te krijgen door meer verenigingen lid te maken van het StOP. Daarnaast
worden er meer verenigingen bij het StOP betrokken, door het internationaler te
maken.
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Uitbreiden ledenaantal/verplicht lidmaatschap
Aangezien het StOP-bestuur op sommige fronten met de universiteit overlegt en
daarbij geacht wordt te spreken namens alle Leidse studieverenigingen, blijft het
verhogen van de dekkingsgraad een aandachtspunt. Een optie hierbij is het
automatisch dan wel verplicht stellen van het lidmaatschap aan het StOP. In ieder
geval zullen wij in gesprek gaan en blijven met studieverenigingen die nog geen lid
zijn om uit te leggen waarom het belangrijk is dat ze erbij komen.
Internationalisering
Zoals al eerder genoemd voeren wij enkele veranderingen door in de communicatie
om het makkelijker te maken voor bestuursleden van lidverenigingen die het
Nederlands niet of minder machtig zijn te volgen wat er binnen het StOP gebeurt en
besproken wordt. De stap naar een volledig Engelstalige ALV is wat ons betreft nog
een brug te ver, maar dit wil niet zeggen dat het niet tot de mogelijkheden behoort.
We zullen dit gaandeweg het jaar evalueren, waarbij we met name benieuwd zijn
naar de zienswijzen hierop van de internationalere lidverenigingen.
De portefeuilles
Commissie Overlap
Het StOP zal dit jaar ook weer plaatsnemen in de vergaderingen voor Commissie
Overlap. Hier zal er opgekomen worden voor de belangen van de studieverenigingen
en wordt er vooral gekeken naar de eerstejaarsdagen- en weekenden. Daarnaast is
er momenteel overlap met een aantal eerstejaarsweekenden en een VAP-activiteit
van Quintus. Het streven is om ervoor te zorgen dat deze niet meer overlappen en
het verzoek aan de studieverenigingen om bij te houden hoeveel mensen er minder
op een eerstejaarsweekend komen door deze VAP-activiteit van Quintus.
BHV-Cursus
De BHV-cursus wordt ieder jaar op een positieve manier ontvangen en daarom zal
het eind van dit collegejaar wederom georganiseerd worden voor de toekomstig
besturen. Hierbij wordt er weer een aantal data beschikbaar gesteld. Wel zijn er af en
toe problemen met het aangeven wie van het toekomstig bestuur aanwezig is, omdat
nog niet alle verenigingen nu op dat moment hun opvolgers hebben gekozen. We
gaan hiervoor op zoek naar een oplossing. Dit jaar hebben ook een aantal kleinere
verenigingen deelgenomen aan de BHV-cursus. Er zal worden gepeild of dit nuttig is
geweest. Daarnaast wordt er opnieuw geïnventariseerd of er vraag is naar een
EHBO-cursus of een cursus over drank en drugs.
Studieverenigingen Acquisitie Verband
Het StOP-bestuur wil de lijn van vorig jaar graag doorzetten en portefeuillehouders
Acquisitie van de verschillende lidverenigingen samen te laten komen om ervaringen
en informatie op het gebied van acquisitie te delen. Er wordt naar gestreefd zoveel
mogelijk bestuursleden, met in hun takenpakket Acquisitie, te laten meedoen. Er zit
een groot verschil in de mogelijkheden om acquisitie te lopen per vereniging en op
welke manier dit gebeurt. Ondanks alle verschillen gaat het StOP-bestuur proberen
men bij elkaar te brengen, omdat er veel van elkaar geleerd kan worden.
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Maandelijkse nieuwsbrief
De Secretaris stuurt de lidverenigingen iedere maand een nieuwsbrief. Naast belangrijke
informatie voor de studieverenigingen zal er telkens een agenda worden bijgevoegd met data
van belangrijke evenementen vanuit de Universiteit en activiteiten van de lidverenigingen.
Lidverenigingen geven aan de Secretaris door door welke activiteiten zij gepromoot willen
hebben. Hierbij dient het te gaan om activiteiten waar studenten van verschillende
opleidingen of verenigingen naar toe kunnen gaan.
Studieverenigingengids
Een van de kerntaken van het StOP is het verbeteren van de onderlinge relaties tussen de
Leidse studieverenigingen. Een nieuw idee dat daar volgens ons aan kan bijdragen en dat wij
dit jaar dan ook bij wijze van experiment willen uitproberen is het maken van een dun geniet
A5-boekje met daarin alle verenigingen die lid zijn van het StOP. Elke vereniging krijgt een
pagina met daarop een bestuursfoto met namen van de bestuursleden, beschrijving van de
doelgroep van de vereniging, contactgegevens en eventueel wat doelen die het bestuur in
haar bestuursjaar hoopt te bereiken. Elke lidvereniging krijgt het boekje voor op het hok en
kan daar op loze momenten wat in bladeren. Wij denken dat dit op analoge, ouderwetse leest
geschoeide actiepunt naast de website een bijdrage levert aan de kennis binnen jullie bestuur
omdat het makkelijk even in te kijken is. De website bezoeken vereist meer moeite dan een
boekje in de buurt zien liggen en openslaan. We hebben hiervoor dan ook wat ruimte
gemaakt op onze begroting.
Media
De portefeuille Media bestaat uit verschillende onderdelen zoals de maandelijkse nieuwsbrief,
de website en Facebook. Het beleid rond de website en de nieuwsbrief is hierboven al aan
bod gekomen. Het beleid rond het gebruik van Facebook zal weinig veranderd worden ten
opzichte van vorig jaar. Facebook wordt vooral gebruikt ter promotie van evenementen van de
lidverenigingen en om de bekendheid van het StOP te vergroten. Net als bij de nieuwsbrief
dient het wel te gaan om activiteiten die open zijn voor verschillende verenigingen,
opleidingen en faculteiten. Daarnaast zal bij de promotie altijd gestreefd worden naar
afwisseling, dit houdt in dat er naar een grote diversiteit aan evenementen en verenigingen
gezocht wordt.
Interfacultair Congres
Na het succes van afgelopen jaar zal er dit jaar wederom naar gestreefd worden om een
Interfacultair Congres te organiseren. Wij gaan iedere faculteit hierbij betrekken. Begin
oktober zullen de studieverenigingen die aangesloten zijn bij het StOP een e-mail ontvangen
waarin gevraagd wordt om mee te werken aan dit evenement. Het idee is dat dit congres
wederom in april georganiseerd gaat worden.
Careerevents
Dit jaar is het een streven om een interfacultair Careerevent te organiseren. Hierbij hopen wij
dat de studieverenigingen hierover willen meedenken en de samenwerking willen aangaan.
Daarnaast nemen wij hiervoor contact op met de Career Services op de faculteiten. Het idee
hiervan is dat er bedrijven zullen komen die geïnteresseerd zijn in studenten van
verschillende studies
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Bankrekening & contributie
In de afgelopen paar jaar is de contributie rond januari/februari gefactureerd. De
reden hiervoor was dat er op een zeker moment van bank gewisseld is en het
zodoende onhandig was dit eerder in het jaar te doen: het moment is daarna
hetzelfde gebleven. Wij willen dit moment naar voren halen naar september/oktober.
Niet alleen vinden wij het logischer om dit aan het begin van het jaar te doen, het
geeft ons ook de ruimte om indien gewenst rond de jaarwisseling van bank te
wisselen. Op dit moment loopt de StOP-rekening bij ING, we betalen er zo’n € 140 per
jaar voor. In het afgelopen collegejaar is er onderzocht of een rekening bij KNAB
aantrekkelijker is. Dit bleek niet het geval, omdat KNAB geen verenigingen als klant
neemt. Wij willen onze pijlen richten op een verenigingen- en stichtingenrekening bij
ABN AMRO. Dit kost € 9 per maand (€ 108 per jaar) en zou daarmee vanaf volgend
jaar een besparing van zo’n dertig euro opleveren.
Daarnaast willen we de contributie gelijkstellen aan hetgeen in het
Huishoudelijk Reglement staat. Dit houdt in dat de contributie verhoogd wordt met € 5,
om de groei die het StOP in de afgelopen jaren doorgemaakt heeft te kunnen blijven
financieren. We willen dan ook niet inbegroten op een onttrekking uit het Eigen
Vermogen, zoals in de afgelopen jaren gebeurd is.
StOP-bokaal
Het uitreiken van de StOP-bokaal – en de bijpassende beloning – is bij het
voorgaande bestuur goed bevallen. Om interactie tussen de verschillende
verenigingen te stimuleren is het idee van een StOP-bokaal vorig jaar opgezet. Wij
willen dit komend jaar doorzetten en zullen de StOP-bokaal ook komend jaar
uitreiken.
Activiteit
CoBo’s bezoeken
Na de ALV
Bezoek activiteit StOP en andere
Vereniging
Afwezig bij een ALV
Sociale media
Bestuurswerving
Organiseren van activiteiten met (een)
andere vereniging(en)
Overig

Punten
+1 punten afvaardiging
+4 punten voltallig
+1 punt borrelen
+2 punten meerdere leden
+3 punten afvaardiging
+5 punten voltallig
-2 punten bij afmelding
-5 punten zonder afmelding
+1 punt verspreiden berichten
+3 punten leveren sollicitant
+3 punten per vereniging
Nader te bepalen door het bestuur
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Begroting en Toelichting
Begroot
'16-'17

Begroting StOP

Herbegroot
'16-'17

Gerealiseerd
'16-'17

Begroot
'17-'18

Inkomsten
ALGEMEEN
a.

Contributie

€ 175.00

€ 185.00

€ 165.00

€ 370.00

b.

Universiteit (SOZ)

€ 500.00

€ 500.00

€-

€ 500.00

c.

Eigen vermogen

€ 250.00

€ 47.02

€ 399.44

€-

€ 925.00

€ 732.02

€ 564.44

€ 870.00

Totaal inkomsten:

Uitgaven
ACTIVITEITEN
a.

ALV's

€-

€-

€-

€ 30.00

b.

Congres

€-

€-

€-

€ 150.00

c.

Eindejaarsborrel

€-

€-

€-

€ 200.00

d.

Carrière-evenement

€-

€-

€-

€ 20.00

e.

StOP-bestuurspunten

€ 35.00

€-

€-

€-

f.

Netwerkborrels

€ 150.00

€-

€-

€-

g.

Wisselborrel

€ 200.00

€ 200.00

€ 200.00

€-

h.

Thema-avond

€-

€ 100.00

€-

€-

i.

Benefietactiviteit

€ 50.00

€ 50.00

€ 50.00

€-

j.

Acquisitietraining

€ 100.00

€-

€-

€-

€ 535.00

€ 350.00

€ 250.00

€ 400.00

€ 120.00

€ 108.29

€ 108.29

€ 110.00

Subtotaal

VERENIGINGSKOSTEN
k.

Website

l.

Kantoorkosten

€ 10.00

€ 10.00

€ 3.50

€ 10.00

m.

Representatiekosten

€ 60.00

€ 63.73

€ 63.73

€ 65.00

n.

Bankkosten

€ 140.00

€ 140.00

€ 138.92

€ 140.00

Subtotaal:

€ 330.00

€ 322.02

€ 314.44

€ 325.00

n.

Studieverenigingengids

€-

€-

€-

€ 85.00

o.

Onvoorziene uitgaven

€ 60.00

€ 60.00

€-

€ 60.00

Subtotaal

€ 60.00

€ 60.00

€-

€ 145.00

Totaal uitgaven:

€ 925.00

€ 732.02

€ 564.44

€ 870.00

€-

€-

€-

€-

OVERIG

Saldo (inkomsten minus
uitgaven)
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TOELICHTING
De begroting complimenteert ons beleidsplan. Hieronder volgt een korte verklaring voor de
posten op de begroting.
Inkomsten
a. Contributie
De contributie is een tijdlang tien euro per vereniging per jaar geweest (dit staat ook
nog in het Huishoudelijk Reglement), maar is enige tijd geleden op € 5,- gezet. De
begroting is daardoor krapper geworden, hetgeen te zien is in het feit dat er afgelopen
jaar/jaren begroot is met onttrekking uit het eigen vermogen. Wij vinden dit geen goede
strategie, daarom willen wij om de financiën van het StOP gezond te houden de
contributie voor dit jaar op € 10,- stellen.
b. Universiteit (SOZ)
De Universiteit is bereid een financiële bijdrage te leveren aan het StOP. Hiervoor
moeten we natuurlijk wel goede redenen bedenken om het bedrag te rechtvaardigen.
Wij geloven dat de activiteiten en overige posten die wij gepland hebben dit bedrag
rechtvaardigen.
c. Eigen vermogen
In het afgelopen jaar is er gepland om geld uit het eigen vermogen op te nemen om de
begroting rond te krijgen. Wij vinden dit geen goed idee, daarom willen wij de
contributie met € 5,- verhogen. Zie punt a hierboven.
Uitgaven
a. ALV’s
We willen wat geld beschikbaar maken om de ALV’s faciliteerbaar te houden. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan koffie/thee, koekjes of het uitdraaien van vergaderstukken.
b. Congres
Het congres is afgelopen jaar goed bevallen, dus we willen het voor zover mogelijk
graag doorzetten. Het is wel mogelijk dat sommige financiële stromen bij een tweede
versie wegvallen. We willen hiermee de commissie een steuntje in de rug geven.
c. Eindejaarsborrel
Waar jullie elkaar als besturen aan het begin van het jaar dikwijls tegen zullen komen
op constitutieborrels, zal dit contact richting het einde van het collegejaar enigszins
opdrogen. Door aan het eind van het jaar nog een gezamenlijke activiteit te organiseren
willen we het StOP-jaar goed afsluiten en de band tussen de verenigingen nog eens
extra versterken.
d. Carrière-evenement
Dit is een nieuw initiatief; zie voor meer uitleg het beleidsplan. Het hier begrote bedrag
is bescheiden, maar goed voor facilitaire doeleinden tijdens het evenement.
Met een verwijzing naar art. 5 lid 1 van het Huishouderlijk Reglement: “De leden zijn gehouden tot
het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte jaarlijks door de algemene vergadering zal
worden vastgesteld.”
1

e. StOP-bestuurspunten
We gaan hiermee door, maar geven er geen geld aan uit.
f.
g.
h.
i.

Netwerkborrels
Wisselborrel
Thema-avond
Benefietactiviteit

j. Acquisitietraining
Wij zijn niet voornemens deze activiteiten door te zetten en daarom geven wij er geen geld
aan uit.
k. Website
De website is relatief duur, maar dit komt doordat hij extra gemakkelijk aan te passen
is. Op deze manier kan het bestuur de website goed up-to-date houden, zelfs als er geen
informaticus in het bestuur zit. Het huidige pakket is vorig jaar aangeschaft met
Halloween-korting, wanneer dit pakket rond Halloween dit jaar afloopt zullen we
waarschijnlijk iets aan functionaliteit of bandbreedte moeten opofferen om dezelfde
prijs te houden. We denken echter niet dat dit problemen oplevert.
l. Kantoorkosten
Spreekt grotendeels voor zich. Een bescheiden post om het hoofdkwartier op Plexus
draaiende te houden. Denk aan bijvoorbeeld nietjes, paperclips of papier.
m. Representatiekosten
Deze post geeft het StOP de ruimte om op officiële gelegenheden, zoals belangrijke
vergaderingen, borrels of afspraken met gezagsdragers binnen de universiteit,
professioneel over te komen.
n. Bankkosten
Op dit moment loopt de verenigingsrekening van het StOP bij ING. Het kan
waarschijnlijk goedkoper bij ABN Amro en we willen uitzoeken of het de moeite
waard is om over te stappen. Dit zou dan waarschijnlijk, afhankelijk van de
afsluitdatum van de rekening bij ING, aan het einde van het eerste semester
plaatsvinden. De besparing die we hiermee bereiken is ongeveer € 32,-. Hiervan zou
het StOP vanaf het volgende verenigingsjaar profiteren.
o. Studieverenigingengids
Een nieuw idee, zie voor de uitgebreide beschrijving het bijbehorende punt in het
beleidsplan. Een klein boekwerkje met daarin een lijst van verenigingen die
aangesloten zijn bij het StOP.
p. Onvoorziene uitgaven
Kosten kunnen altijd hoger uitvallen dan gedacht. Met dit buffer kunnen we hoger
uitvallende kosten opvangen. Dit buffer bestaat uit ongeveer 7% van de begroting.

