Notulen Algemene Vergadering

19-09-2019

Studieverenigingen Overleg Platform

Locatie: Kamerling Onnes Gebouw (KOG), zaal C014
Inloop: 18.45
Aanvang: 19.00

Notulen 19 september 2019
1. Opening
De vergadering wordt geopend om 19:17. Sofia de Graaf (voorzitter StOP) geeft aan dat iedereen
het vooral moet laten weten wanneer er vragen zijn of wanneer er termen voorbij komen die nog
niet bekend zijn bij de nieuwe besturen.
2. Vaststellen agenda
Er worden geen nieuwe agenda punten toegevoegd
3. Voorstelrondje
Alle aanwezigen stellen zichzelf even voor door hun naam, vereniging en functie te vertellen. In
de bijlage is de aanwezigheidslijst te vinden.
4. Ingekomen stukken
5. Mededelingen
5.1 Bestuur
Sofia de Graaf (voorzitter StOP): Jan Willem Wesselink (secretaris StOP) is afwezig in verband
met zijn studie in het buitenland. Daarnaast is het handig om een StOP app aan te maken met alle
voorzitters van de lidverenigingen hierin voor mededelingen vanuit het StOP. Het is handig dat
de voorgangers van de huidige besturen de app verlaten en dat zij het nummer van hun opvolger
in de app zetten. Ook kan er op de aanwezigheidslijst het telefoonnummer ingevuld worden.
5.1.1 Uitreiking BHV-diploma’s
Wij hebben de BHV pasjes en certificaten meegenomen. Wanneer je een BHV cursus gevolgd
hebt kunnen deze aan het eind van de AV meegenomen worden.
5.1.2 Uitdelen universiteitsspellen 444-viering
Tot slot liggen er ook universiteitsspellen ter ere van het 444 jarige bestaan van de Universiteit.
Als je interesse hebt in een spel voor jezelf of voor in jullie verenigingshok/ruimte neem er dan
vooral één of meerdere mee.
5.2 Lidverenigingen
Geen mededelingen
6. Notulen Algemene Vergadering 22-01-2019 (zie: bijlage 1)
Geen opmerkingen. De notulen zijn ingestemd.
7. Toetreding nieuwe lidverenigingen
Het StOP is hard bezig geweest met het betrekken van nieuwe studieverenigingen bij het StOP.
Zo vergroten we de representativiteit naar de universiteit toe. Dit jaar heeft het StOP 11 nieuwe
lidverenigingen gekregen, waarbij ook een aantal van de Hogeschool. Wij willen graag de
volgende drie studieverenigingen instemmen als lidvereniging van het StOP:
7.1 Broederschap der Notariële Studenten te Leiden (BNSL)
7.2 LSV Pur Sang
7.3 Studievereniging Intens Fysiotherapie

Notulen Algemene Vergadering

19-09-2019

Studieverenigingen Overleg Platform

Er is geen bezwaar tegen het instemmen van deze verenigingen. De bovenstaande verenigingen
zijn officieel lid van het StOP.
8. Eindverslag StOP-bestuur 2018-2019 (zie: bijlage 2, mail van 03-09-2019)
Sofia de Graaf vat kort samen wat er in het eindverslag beschreven staat. Het StOP heeft
inmiddels 57 leden. Leiden is een unieke stad wat betreft het grote aantal studieverenigingen. Dit
jaar zijn er persoonlijke gesprekjes gevoerd met de verschillende besturen van de
studieverenigingen, dit is zowel aan het begin van het jaar, als halverwege het jaar gebeurd.
Daarnaast zijn er bestuursactiviteiten georganiseerd, zoals de besturenborrel en het
voetbaltoernooi. Verder is er een boekendeal opgezet en een Grote Verenigingen overleg
(GroVer). Wat communicatie betreft is er voornamelijk communicatie geweest middels de
nieuwsbrief die maandelijks verstuurd wordt. Daarnaast is er zoals eerder vermeld een StOP app
waar vooral mededelingen in gedeeld werden. Dit jaar heeft het StOP ook uitgebreid naar
LinkedIn en Instagram, volg ons vooral als je dat nog niet doet. De kennisdeling heeft middels
verschillende overleggen plaatsgevonden (bv. Acquisitieoverleg, AVG bijeenkomst). Deze
bijeenkomsten worden aan de hand van jullie behoeftes opgezet, geef dus vooral aan wanneer je
ergens tegenaan loopt. Verder hebben er veel gesprekken plaatsgevonden met student- en
onderwijszaken. We hebben de zaken waar jullie als vereniging tegenaan liepen doorgespeeld, en
andersom is dit ook gebeurd. We lopen kort wat zaken door die we dit jaar gedaan hebben.
• Persoonlijk contact: betrokken geweest bij de verschillende verenigingen
• Hogeschool: een groot deel van de verenigingen (7 van de 8) zijn nu lid van het StOP.
Volgend jaar kan er verder gegaan worden met het goede contact wat er momenteel ligt
en met het uitbreiden hiervan.
• Boekendeal: Er is gepeild bij de studieverenigingen of er interesse is in een boekendeal.
Veel studieverenigingen gaven aan dat de huidige deal niet voordelig is. De insteek is dat
je sterker staat, en een betere deal kunt krijgen wanneer je als studieverenigingen
samenwerkt en een gezamenlijke deal regelt. Het begin is gemaakt, er is regelmatig contact
geweest met Athenaeum. Het is nog best lastig omdat we Athenaeum zover willen krijgen
dat ze met een voorstel komen die voor elke studievereniging is. Hopelijk ligt er binnen
een jaar een goede deal op tafel. Athenaeum is tot dusver een betrouwbare partner
gebleken, dit wordt verder opgepakt door het volgende StOP bestuur.
• Commissie overlap: Dit is een commissie die ervoor zorgt dat alle studenten in de eerste
maand van hun studie overal bij betrokken zouden kunnen zijn zonder dat dit overlapt.
Het gaat dan bijvoorbeeld om zowel betrokken zijn bij een studievereniging als bij een
studentenvereniging. Vooral Quintus, maar ook andere studentenverenigingen zaten nog
in het vaarwater van de studieverenigingen. Het was dan bijvoorbeeld zo dat wanneer de
eerstejaarsweekenden van de studieverenigingen waren, Quintus verplichte activiteiten
voor eerstejaars organiseerde. Het is inmiddels gelukt dat Quintus in het tweede weekend
van september geen verplichte activiteiten meer organiseert. Het is dus handig dat alle
studieverenigingen hun EJW tijdens dat weekend houden, indien mogelijk. Dit jaar wordt
er weer verder gesproken, hopelijk komen we uiteindelijk tot een contract waarbij de
studenten alles kunnen doen zonder te hoeven kiezen.
• Grote Verenigingen overleg (GroVer): Dit jaar is er een GroVer georganiseerd. Dit is
gedaan omdat de grote verenigingen niet altijd weten wat zij uit een lidmaatschap bij het
StOP kunnen halen en ze vooral dienen als bron van informatie voor de kleinere
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verenigingen. Dit overleg is bedoeld voor de verenigingen met meer dan 1000 leden. Er
zijn twee overleggen geweest, de reacties hierop zijn positief. Dit wordt volgend jaar
doorgezet.
• Interfacultaire activiteiten: Congres, career event, leidsch debat en feest. Elke activiteit
werd georganiseerd door een commissie waar de verenigingen zich aan het begin van het
jaar konden aanmelden.
- Het carrière evenement is helaas niet doorgegaan. De organisatie was helemaal rond,
maar uiteindelijk twee dagen vantevoren afgezegd wegens gebrek aan animo. StOP
heeft de kosten op zich genomen die al gemaakt waren voor dit evenement, dit om de
kleine verenigingen niet te demotiveren zich nog een keer in te schrijven voor een
commissie. Het huidige StOP bestuur raadt het nieuwe bestuur dan ook af om
nogmaals een carrière evenement te organiseren, aangezien dit het tweede jaar op rij is
dat het niet door is gegaan.
- Het congres met het thema “motivatie” was succesvol. Er waren voldoende
aanwezigen en de sprekers waren van een hoog niveau. Ook de borrel achteraf was
erg gezellig. Volgend jaar wordt aangeraden om het congres eerder in het jaar te
organiseren omdat er in april al heel veel georganiseerd wordt en je daarmee wellicht
in het vaarwater van de lidverenigingen zit. Daarnaast gaat dat ook ten koste van de
opkomst.
- Het feest was dit jaar georganiseerd in de gebr. Nobel. Deze locatie is zeer goed
bevallen. Uiteindelijk is er helaas een foutje gemaakt met de berekening van de btw.
Hierdoor heeft de commissie verlies gedraaid van circa 50 euro per vereniging.
Volgend jaar moet er dus goed gelet worden op de btw.
- Het Leidsch debat was erg geslaagd, de Mare kerk zat zo goed als vol en de jost Jort
Kelder is goed bevallen.
- Los van de standaard activiteiten is er dit jaar een extra activiteit georganiseerd (op
aanraden van de HSVL), namelijk het voetbaltoernooi. Dit was succesbol en dit kan
wellicht volgend jaar weer georganiseerd worden.
Sofia de Graaf (voorzitter StOP): Heeft er nog iemand een vraag over deze presentatie?
Dirk van Vugt (voorzitter HSVL): Toen ik het eindverslag las zag ik dat jullie een Raad van
Advies hebben, maar dat er niks mee gedaan is. Hoe komt dat?
Sofia de Graaf: De Raad van Advies is twee jaar geleden opgericht. De functie van de RvA is om
stukken na te lezen en om te ondersteunen waar nodig. De leden uit de RvA zijn oud
bestuursleden, zij zitten veelal niet meer in het studentenleven en werken. Het is dit jaar na
meerdere pogingen niet gelukt om een afspraak te maken om bij elkaar te komen. Toen is er
besloten om ze enkel raad te plegen wanneer we ergens tegenaan zouden lopen, dit is gedurende
het jaar niet voorgekomen. We denken wel dat het alsnog een nuttig orgaan kan zijn, maar dat er
betere afspraken gemaakt moeten worden.
Dirk van Vugt: Ik denk inderdaad wel dat het heel nuttig kan zijn. Elk StOP bestuursjaar is weer
anders, dus voor de continuïteit zal het beter zijn om een meer betrokken RvA te hebben.
Koen van Lunteren (e.t. voorzitter Labyrint): Je vertelde dat er 7 van de 8 studieverenigingen van
de hogeschool aangesloten zijn bij het StOP. Waar is nummer 8?
Masja Fokkenrood (commissaris Intern StOP): Ondanks meerdere pogingen tot contact is het
ons niet gelukt om nummer 8 te betrekken bij het StOP. Ook uit gesprekken met de
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contactpersoon van de Hogeschool bleek dat ook zij amper contact heeft gekregen met het
betreffende bestuur. Volgend jaar gaat het nieuwe StOP bestuur weer proberen hen erbij te
betrekken indien zij hier voor open staan.
Sofia de Graaf: Heeft er iemand bezwaar tegen het instemmen van het eindverslag? Geen bezwaar.
Dan is het eindverslag bij deze ingestemd.
Bas Schaalje (penningmeester StOP): Fijn dat mijn realisatie al ingestemd is voordat ik hier iets
over heb verteld. Desondanks wil ik graag alsnog wat kleine dingen toelichten. De activiteiten van
besturen was iets goedkoper omdat we buiten de begroting om besloten om een voetbaltoernooi
te organiseren. Om te compenseren voor deze kosten is er geen extra besturenactiviteit
georganiseerd. De bestuursinteresseborrel stond niet op de oorspronkelijke begroting maar dit
hebben we wel georganiseerd. Uiteindelijk is er 180 euro meer uitgegeven dan begroot, maar er
zijn ook meer inkomsten geweest omdat we meer inschrijvingen hadden dan verwacht. We zaten
eraan te denken om een @stopleiden.nl e-mailadres op te richten, dit is echter niet gedaan
waardoor dit geld niet uitgegeven is. De kantoorkosten betreft een sleutel ter waarde van 15 euro
voor het StOP kastje op Plexus. De onvoorziene uitgaven van €75,91 waren voor het carrière
evenement die niet doorging. Daarnaast staat er nog 100 euro gereserveerd op de balans voor de
kosten van het Leidsch debat van vorig jaar. Zij sturen ondanks dat er meerdere keren naar
gevraagd is, geen factuur op.
9. Verslag van de KasCommissie
De eindbalans is langs de kascommissie gegaan. Ze konden er helaas niet bij zijn, maar er waren
geen bijzonderheden. Bas Schaaltje (penningmeester StOP) wilt de kascommissie bedanken voor
de tijd en moeite die ze hierin gestoken hebben.
10. Dechargeren van de KasCommissie
De Raad van Advies is per kalenderjaar dus alleen de kascommissie wisselt. Later op de agenda
komen we bij het chargeren van een nieuwe kascommissie. Voor nu worden Robin Bekker en
Anneke van Diepenbeek gedechargeerd als kascommissie 2018-2019 van het StOP.
11. Uitreiking StOP-bokaal
De winnaar van het eerste StOP voetbaltoernooi was De Leidsche Flesch (DLF).
Daarnaast wordt er elk jaar een StOP bokaal uitgereikt. Dit is een prijs voor de meest actieve
vereniging van het StOP. Er wordt gekeken naar aanwezigheid op activiteiten van het bestuur,
plaatsnemen in commissies, organiseren van activiteiten met andere besturen, de aanwezigheid op
cobo’s etc. De uitslag is als volgt:
Derde plek: DLF – 98 punten
Tweede plek: Labyrint – 105 punten
Eerste plek: HSVL – 134 punten
De HSVL was bijna overal bij, geen cobo gemist, Dirk van Vught vertelt dat hij binnenkort zijn
50e cobo aantikt. Daarnaast heeft de HSVL in meerdere commissies van het StOP gezeten en
hebben zij nieuwe ideeën aangedragen voor het StOP. Dirk van Vught: bedankt voor de
samenwerking, het was heel gezellig en we hadden het ook niet gekund zonder de commissies die
we gedraaid hebben.
12. Voorstellen en instemmen kandidaatsbestuursleden
12.1 Voorzitter: Janne van der Ploeg
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Ik hoop zometeen ingestemd te worden als voorzitter van het StOP. Ik doe momenteel
mijn master in de klinische neuropsychologie en ik ben oud-bsetuurslid van Labyrint.
12.2 Secretaris: Roos Neven
Ik studeer internationale betrekkingen en organisaties en geschiedenis. Ik ben 21 jaar
en was de voorzitter van de SPIL. Dit jaar hoop ik ingestemd te worden als secretaris
van het StOP.
12.3 Penningmeester: Diewertje Munten
Afgelopen jaar was ik commissaris extern bij Labyrint. Ik ben 23 jaar en ik hoop dit
jaar ingestemd te worden als penningmeester van het StOP.
12.4 Commissaris Intern: Gaby de Bruin
Ik ben 4e jaars bestuurskunde student in Den Haag. Ik heb een bestuursjaar bij B.I.L.
gedaan. Ik hoop ingestemd te worden als commissaris intern van het StOP.
12.5 Commissaris Extern: Megan Hulscher
Ik was afgelopen jaar de voorzitter van de Leidsche Biologen Club (LBC). Ik ben 21
jaar en hoop dit jaar mijn bachelor af te ronden. Daarnaast hoop ik ingestemd te
worden als commissaris extern en vice voorzitter van het StOP.
Sofia de Graaf: Zijn er nog vragen voor het voorgedragen bestuur?
Koen van Lunteren (e.t. voorzitter Labyrint): Als jullie een vrucht zouden zijn, welke zou dat dan
zijn?
Gaby de Bruin: een druif, want die zijn in trosjes, en ik houd er niet van om alleen te zijn.
Diewertje Munten: Ananas, omdat de mensen die mij goed kennen weten dat mijn liefde voor
ananassen erg groot is. Ik heb ananas sokken, een vestje en een usb stick.
Janne van der Ploeg: Aardbei, want die zijn gewoon echt heel lekker. Maar eigenlijk was ananas
ook mijn antwoord.
Roos Neven: Aardbei, dat is niet per se heel basic, maar iedereen vindt het toch lekker en lekker ’s
zomers.
Megan Hulscher: Avacado, omdat dat officieel biologisch gezien een zeevrucht is.
13. Bestuurswissel
Sofia de Graaf, Jan Willem Wesselink, Bas Schaalje, Masja Fokkenrood en Thijn van der Kooij
zijn uitgehamerd als StOP bestuur 2018-2019
Janne van der Ploeg, Roos Neven, Diewertje Munten, Gaby de Bruin en Megan Hulscher zijn
ingehamerd als StOP bestuur 2019-2020
14. Beleidsplan StOP-bestuur 2019-2020 (zie: bijlage 3)
Janne van der Ploeg: we gaan nu over naar het volgende punt, namelijk ons beleidsplan. Dit is
onze functieverdeling. Ik word verantwoordelijk over de faculteit Geesteswetenschappen en het
LUMC, daarnaast heb ik de portefeuilles Commissie Overlap, Besturenactiviteit en duurzaamheid.
Ik zal ook secundair verantwoordelijk zijn voor het GroVer. Roos wordt verantwoordelijk voor
de faculteit der Rechtsgeleerdheid en de faculteit der Sociale Wetenschappen. Daarnaast zal zij de
portefeuilles internationalisering, media, het Leidsch Debat en het GroVer onder zich nemen.
Diewertje wordt primair verantwoordelijk voor de Hogeschool. Zij zal de portefeuilles BHV- en
EHBO-cursus en het Interfacultair Congres onder zich nemen. Daarnaast zal zij secundair
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verantwoordelijk zijn voor de portefeuilles Commissie Overlap, het GroVer en het Sporttoernooi.
Gaby is verantwoordelijk voor de Honoursverenigingen en de faculteit Governance and Global
Affairs. Daarnaast heeft zij de portefeuilles studieverenigingengids, het interfacultair feest en het
sporttoernooi. Ze is secundair verantwoordelijk voor het Interfacultair Congres, de boekendeal en
het KleVer. Megan is verantwoordelijk voor de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen,
de faculteit Archeologie en secundair verantwoordelijk voor de Hogeschool. Daarnaast heeft zij
de portefeuilles acquisitie, de boekendeal, AVG, het KleVer, diversiteit en alumni.
Zoals net ook verteld heeft het StOP drie speerpunten, namelijk communicatie, kennisdeling en
verbinding. Daarnaast willen wij ons dit jaar focussen op maatschappelijk bereik. Communicatie
gaat over de communicatie tussen studieverenigingen, de Universiteit en de Hogeschool.
Kennisdeling gaan wij uitvoeren door het organiseren van workshops, bijeenkomsten en
trainingen. Verbinding vooral door interfacultaire samenwerkingen, maar ook bestuursactiviteiten.
Voor maatschappelijk bereik gaan we kijken naar duurzaamheid, alumni betrokkenheid en
inclusiviteit van hun leden.
We gaan nu kopje voor kopje ons beleid door lopen.
• Communicatie:
- Website: We willen dit jaar de website verder verbeteren en openen om activiteiten
van studieverenigingen te kunnen promoten.
- Email: we gaan op zoek naar een eigen domein, we hopen dat dat dit jaar gaat lukken.
- Nieuwsbrief: Elke maand (behalve in de zomer) zal deze gestuurd worden, er zal ook
ruimte zijn voor open activiteiten van andere verenigingen.
• Kascommissie: de kascommissie zal bestaan uit twee leden. Er zal minimaal twee keer een
controle zijn.
• VerO’s: het StOP bestuur zal dit jaar wederom aanwezig bij de VerenigingsOverleggen
van de verschillende faculteiten. Zo kunnen we informatie verschaffen aan onze
lidverenigingen, krijgen we mee wat er speelt en horen we van studieverenigingen.
• Student- en onderwijszaken:
- Jeroen ’t Hart: contactpersoon bij de Universiteit Leiden. De secretaris en
penningmeester zullen dit contact op zich nemen.
- Leny Baas: contactpersoon bij de Hogeschool. De penningmeester en commissaris
Extern zullen dit contact onderhouden.
• Interfacultaire activiteiten: het StOP zal dit jaar drie interfacultaire activiteiten organiseren:
- Interfacultair congres: bij dit congres wordt iedere faculteit betrokken. De
aanmeldingen voor de commissie zijn al open, een motivatie om hieraan deel te
nemen kan voor 26 september gestuurd worden. Dus niet voor 10 oktober.
- Interfacultair feest: de commissie hiervoor is al bekend, namelijk Grotius, HSVL,
MFLS, Labyrint, SPIL en Aesculapius.
- Leidsch Debat: de commissie hiervan is al deels bekend. Afgelopen jaren is dit door
dezelfde verenigingen georganiseerd dus diezelfde verenigingen zijn weer benaderd of
zij mee willen doen. Als ze dat willen, kan dat natuurlijk, maar als andere verenigingen
mee willen werken kunnen ze ook hun motivatie sturen. De deadline hiervoor is ook
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•

26 september. Aangezien er dit jaar geen verkiezingen zijn zal er worden gekozen
voor een brede opzet.
StOP Bokaal: Ook dit jaar zullen we de StOP bokaal uitreiken. Hierbij het schema van
dingen waar je punten voor kunt krijgen. Voor de aanwezigheid op CoBo’s geldt dat
besturen even gedag moeten komen zeggen tegen aanwezige StOP bestuursleden om de
punten te krijgen. Verder kan je punten krijgen voor:
- Aanwezigheid bij de AV, als je niet kan meldt je dan af. Dan krijg je minder
strafpunten.
- Promotieberichten.
- Sollicitanten voor het StOP bestuur.
- Activiteiten organiseren met andere verenigingen, dit moet je ook even laten weten
zodat we dit niet missen.
- Meedoen met een commissie krijg je ook punten voor.
- Als eerste de contributie overmaken.

Sofia de Graaf (e.t. voorzitter StOP): wie was dit jaar de eerste?
Bas Schaalje (e.t. penningmeester StOP): dat staat in de notulen, ik zoek het even op.
Janne van der Ploeg: er is net al kort verteld wie welke portefeuille onder zich heeft, nu zal even
kort doorgenomen worden wat de portefeuilles inhouden.
• Internationalisering: hier zal een thema bijeenkomst over worden georganiseerd.
• Commissie Overlap: we hopen de eerder gemaakte afspraken door te zetten en te kunnen
evalueren. De commissie bestaat uit veel verschillende mensen.
• BHV- en EHBO-cursus: aan het eind van dit academisch jaar wordt er weer een BHVcursus georganiseerd voor aankomende besturen. Daarnaast zijn we bezig met het
eventueel organiseren van een EHBO-cursus, hierover komt binnenkort meer informatie.
Niels Bosman (Commissaris Intern SPIL): wordt dit alleen voor besturen georganiseerd of ook
voor leden?
Janne van der Ploeg: In principe alleen voor besturen.
•
•

Acquisitie: we willen kennis hierover delen, we zullen een spreker uitnodigen zodat ook
de meer ervaren studieverenigingen er wat aan hebben.
Studieverenigingengids: deze zal alleen digitaal verspreid worden. Jullie worden gevraagd
een stukje hiervoor te schrijven.

Bas Schaalje: JHV Themis was de eerste vereniging die de contributie heeft overgemaakt.
Janne van der Ploeg: Bedankt, ik ben benieuwd wie het dit jaar zal zijn.
•

Media:
- Intern: de nieuwsbrief
- Extern: sociale media: Facebook, Instagram, LinkedIn
- Constitutiekaart
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

- Promoten van activiteiten
Boekendeal: vooral fijn voor kleinere vereniging zodat ze hun krachten kunnen bundelen.
AVG: we wachten af of hier behoefte naar is, maar waarschijnlijk wel omdat het een vaag
onderwerp blijft.
GroVer: het eerste GroVer heeft al plaatsgevonden, dit zal zeker vaker gebeuren dit jaar.
KleVer: als er behoefte is vanuit kleine verenigingen, willen we voor hen ook een overleg
organiseren.
Sporttoernooi: na groot succes van vorig jaar, willen we dit dit jaar weer organiseren.
Besturenactiviteit: na de halfjaarlijkse AV zal er een borrel zijn, er zal een
bestuursinteresseborrel zijn in april en we willen weer een activiteit voor alleen besturen
organiseren.
Diversiteit: ook dit jaar weer een training organiseren, in samenwerking met de
universiteit.
Alumni: in samenwerking met het alumni office willen we een training organiseren,
afhankelijk van hoe groot de behoefte hiernaar is.
Duurzaamheid: we willen een workshop organiseren in samenwerking met het LuGo.

Nu zal Diewertje kort iets vertellen over de begroting.
Diewertje Munten: de realisatie zou gelijk moeten zijn aan degene die we net hebben gezien, maar
die was er op moment van maken nog niet. De contributie is gestegen, misschien dat dit nog
meer stijgt als nog meer verenigingen zich aansluiten. De subsidie van de Universiteit is gelijk
gebleven, daarnaast krijgen we dit jaar ook subsidie van de Hogeschool. Dit gaat om 250 euro
dacht ik, Bas?
Bas Schaalje: Ik geloof dat dit klopt.
Diewertje Munten: Dankje. De opkomst voor het sporttoernooi is het zelfde ingeschat als vorig
jaar. De kosten voor de website zijn gelijk gebleven, aangezien het een vaste post is. We hebben
de kosten voor een nieuw email domein nu op 25 euro geschat. We hoeven nu geen sleutel te
laten maken, dus vandaar de kantoorkosten. Representatiekosten zijn wel hetzelfde gebleven maar
van die 100 euro gaan we nu ook de kaarten bestellen, de rest gaat naar AV’s en
relatiegeschenken. Vorig jaar viel hier nog iets onder of niet?
Bas Schaalje: Cobo cadeau’s, dat is een onderdeel van relatiegeschenken.
Diewertje Munten: Dan de bankkosten, die zijn weer teruggezet op 140 euro, we denken dat dit
een realistische schatting is als er minder transacties zullen zijn. Dat maakt dat er 425 euro zal zijn
voor verenigingskosten. Dan over de activiteiten. Er staat 140 euro voor een besturenactiviteit,
we weten nog niet hoe we deze gaan invullen maar we willen ons niet te veel inperken door er te
weinig geld naar toe te laten gaan. Dan 120 euro voor de bestuursinteresseborrel, dit is gebaseerd
op de realisatie van afgelopen jaar. Daarnaast hebben we voor de borrel voor besturen 100 euro
inbegroot, van vorig jaar staat dit op 0 euro, maar ik kan me herinneren dat het zoiets was.
Bas Schaalje: Die staat bij ons onder besturenactiviteit, maar dit is beter.
Diewertje: Oke mooi. Dan 120 euro als vaste subsidie voor het Interfacultair Congres. Voor het
Leidsch Debat 100 euro vaste subsidie. De thema avonden zijn iets verhoogd, naar 110 euro,
omdat we meer thema avonden willen organiseren en in samenwerking met andere partijen.
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Wellicht kost dit geld en anders om deze mensen een cadeau te geven. Voor het sporttoernooi
hebben we 145 euro inbegroot, aangezien we denken dat 142 euro een goede realisatie was. Dat
maakt dat we wel wat meer hebben inbegroot voor de activiteiten, maar we hebben ook wat
hogere inkomsten, bijvoorbeeld heet geld van de Hogeschool. Het potje onvoorzien is weer 75
euro en dat maakt dat er een overschot van 0 euro is.
Janne van der Ploeg: Dat was de begroting. Dit is dan ons beleidsplan. Zijn er vragen of
opmerkingen? Niet? Geen bezwaar. Dan is het bij deze ingestemd.
15. Benoeming van de KasCommissie
Janne van der Ploeg: Dan de vraag waar we de hele avond op zitten te wachten, wie wil er in de
kascommissie?
Renee Ouwerkerk (voorzitter Labyrint): Ik wil.
Verder geen reactie.
Sofia van der Graaf: Misschien moet dit iets meer toegelicht worden.
Diewertje Munten: Het gaat over geld dus het is altijd handig als iemand het controleert, de
bonnetjes, zodat niemand op vakantie gaat naar Ibiza. Het is minder gezellig in je eentje dus het is
leuk als er een tweede is. Je kijkt of wat er op een declaratieformulier staat ook daadwerkelijk is
betaald. Dit doe je twee keer per jaar.
Janne van der Ploeg: Hoeveel tijd ben je kwijt?
Bas Schaalje: 3 uur per week. Nee grapje, 3 uur per keer. Het ligt eraan hoe vaak je het wilt doen,
in principe mag de kascommissie zo vaak als ze willen een controle opvragen.
Gaby de Bruin: Het staat goed op je CV.
Janne van der Ploeg: En je krijgt er punten voor voor de StOP-bokaal.
Sofia de Graaf: En je leert er wat van.
Diewertje Munten: En je mag met mij samenwerken, dat is ook heel leuk.
Bas Schaalje: Ik wil het ook wel doen..
Janne van der Ploeg: Mag dat?
Bas Schaalje: Ja het mag wel, vorig jaar was er ook maar één iemand van de Kascommissie van de
AV. Wel even een toelichting, ik zit ook in het LAssO. Misschien levert dat een conflict op.
Janne van der Ploeg: Heeft iemand bezwaar? Geen bezwaar. Dan zijn bij deze Renee Ouwerkerk en
Bas Schaalje ingestemd in de Kascommissie.
16. W.v.t.t.k.
Diewertje Munten: Wij hebben zelf een w.v.t.t.k., namelijk de vraag hoeveel Quinten er op jullie
EJW aanwezig waren. Als het goed is is dit bijgehouden. We horen het ook graag als er mensen
niet kwamen door andere verplichtingen van studieverenigingen.
Janne van der Ploeg: De deadline daarvoor is 26 september. Zijn er andere punten.
17. Rondvraag
Janne van der Ploeg: Zijn er punten voor de rondvraag?
18. Sluiting
Janne van der Ploeg: dan wordt bij deze de AV gesloten.
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Bijlagen
Nb. Het eindbeleid van het StOP bestuur 2018-2019 en het beleid van het StOP bestuur 20192020 zijn als aparte documenten op de site te vinden.
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