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1. Opening (Opening of the General Assembly)
Vergadering geopend om 19.06u
2. Voorstelrondje (Introduction Round)
De aanwezige bestuursleden stellen zich kort voor.
3. Mededelingen (Annoucements)


Voorzitter StOP (Chairman StOP):
Dhr. Muntinga heeft enkele mededelingen voordat we verder gaan:
-



Allereerst een speciaal welkom voor de Hogeschool verenigingen, leuk dat
jullie met zoveel hier vandaag aanwezig zijn.
- Daarnaast worden de stukken van de AV zoals gewoonlijk niet geprint, jullie
kunnen digitaal meekijken of de stukken zelf van te voren printen.
- Ook hebben wij weer een presentielijst, deze ligt hier vooraan. Zet hier even je
naam en functie op voor onze administratie.
- Als laatste willen wij nog melden dat het stukje EHBO mist in het verslag, maar
dit zullen wij zometeen mondeling toelichten.
Lidverenigingen (Members)
Er zijn geen mededelingen vanuit de zaal.

3. Vaststellen agenda (Establishing Agenda)
Dhr. Van der Kooi (SPIL): Kunnen jullie een opdatering geven over de Hogeschool.
Dhr. Muntinga: Uiteraard, hier zullen wij tijdens de presentatie van het verslag
uitgebreid op terugkomen.
5. Notulen Algemene Vergadering 11-01-2018 (Minutes General Assembly 11-012018)
Dhr. Muntinga: Spel- en grammatica fouten kunnen gemaild worden naar de
secretaris, hij zal het dan later aanpassen en dan kunnen wij nu ons meer focussen op
de inhoud. Zijn er vragen over de eerste twee pagina’s?
Dhr. Jordens (Grotius): Er staat bij Sofia de Graaf Commassaris in plaats Commissaris
Dhr. Tuit: Dat is mijn fout dan, ik zal het meteen veranderen.
Dhr. Muntinga: Zijn er verder nog op- of aanmerkingen over de notulen?
*De notulen worden per deel doorgenomen, maar verder zijn er geen vragen.*
6. Tussentijds Verslag (Interim Report)
Verslag gevoerd beleid (Policy Report)
Dhr. Muntinga: Voordat wij het verslag gaan doornemen wil ik nog even zeggen dat er nog
gesolliciteerd kan worden voor het StOP tot en met 8 mei.
Dhr. Muntinga: Zoals jullie weten hebben wij ons dit jaar gefocust op enkele speerpunten,
dit zijn communicatie en verbreding. Communicatie is een erg belangrijk onderdeel, de
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informatievoorziening naar en van de verenigingen moet goed gaan. Dit jaar communiceren
wij vooral via de AV, de verschillende VerO’s en overige middelen als WhatsApp, de
nieuwsbrief en Facebook . Het convocaat van de AV komt standaard 5 dagen van te voren
op de mail en daarnaast voegen wij een agenda en samenvatting van de notulen in het
Engels toe.
Dhr. Muntinga: Een ander punt is de wijziging van het Huishoudelijk Reglement, deze is
weer aangepast naar aanleiding van de vorige AV. Maar hier komen wij bij een volgend
punt op terug.
Dhr. Muntinga: Daarnaast hebben wij een update over de Raad van Advies. Koen Marijt kon
hierin helaas niet plaatsnemen in verband met drukte. De Raad van Advies bestaat nu dus
uit drie personen en de looptijd zal lopen van de Tussentijdse AV halverwege het jaar tot de
Tussentijdse AV het jaar erop.
Dhr. Tuit: Op het gebied van de website is er niet heel veel veranderd sinds het vorige
verslag. De stukken zullen online blijven worden gezet en de pagina van het Interfacultair
Congres is geüpdatet. De komende maanden zullen wij de Engelse pagina uitbreiden en de
documenten online blijven plaatsen.
Dhr. Van der Herberg: Dan over de Hogeschool, inmiddels hebben wij met alle verenigingen
kennisgemaakt. Een groot deel wordt lid volgend jaar en een deel kijkt nog naar de
mogelijkheden. Daarnaast hebben wij ook gepraat met de studentenraad en het CvB en
hebben wij een brainstormsessie bijgewoond. Daarnaast hebben wij in april een extra
bijeenkomst georganiseerd voor deze verenigingen om meer informatie over het StOP te
verstrekken. In september worden ze officieel lid en dan zullen wij nog een extra
bijeenkomst organiseren voor de nieuwe besturen, zodat alle partijen volledig op de hoogte
zijn.
Dhr. Van der Kooi (SPIL): Welk stemrecht hebben de Hogeschool Leiden verenigingen als
het een kwestie betreft die alleen de universiteit aangaat?
Dhr. Van Staalduinen: Wij gaan er eigenlijk van uit dat dat niet plaats gaat vinden en dat in
dat geval de verenigingen dit zelf oplossen. Het lijkt ons niet meer dan logisch dat zij zich in
een Universiteitskwestie bijvoorbeeld onthouden en andersom dan uiteraard ook.
Dhr. Muntinga: Over nieuwe leden hebben wij nu niet veel te melden, wel dat wij altijd op
zoek zijn om meer draagvlak te creëren. Op het gebied van internationalisering hebben wij
nu een Engelstalige agenda en een samenvatting van de notulen van de AV. Enkele
activiteiten zoals het Congres zullen wij ook, in ieder geval zoveel mogelijk, in het Engels
proberen te houden.
Mw. De Bruin (CDL): Willen jullie dit volgend jaar gaan uitbreiden?
Dhr. Muntinga: Hier staan we wel voor open, maar hiervoor moeten wij nog met
desbetreffende verenigingen praten, willen het vooral van hun afhangen.
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Dhr. Van der Kooi (SPIL): Ik wil toch nog even terugkomen op de Hogeschool. Is het
betrekken van de Hogeschool tijdelijk of blijvend en hoe gaan jullie bijvoorbeeld om met het
nieuwe bestuur en dergelijken?
Dhr. Van der Herberg: Sowieso voor de lange termijn. En over je tweede punt, hiervoor
moeten wij kijken hoe dit zich gaat ontvouwen volgend jaar. Als de Hogeschool
verenigingen actief meedoen is er in principe wat ons betreft niets aan de hand.
Dhr. Wesselink (SPIL): Met welk doel hebben jullie de Hogeschool eigenlijk benaderd?
Dhr. Van der Herberg: Wij zijn het Studievereniging Overleg Platform, dus voor alle
studieverenigingen van Leiden, ook al zijn we door de Universiteit opgericht. Daarnaast
denken wij dat zowel wij als jullie ze veel kunnen bieden, op het gebied van
professionaliteit en hoe je bepaalde dingen kan aanpakken.
Dhr. Tuit: En andersom ook vanuit de verenigingen van de Hogeschool naar de
verenigingen van de Universiteit.
Dhr. Muntinga: Uiteraard zijn we ook weer bezig geweest met de Overlap afspraken, wij
hebben de problemen rond de EJW’s weer aangekaart bij de commissie en Quintus. Dit
hebben wij goed duidelijke weten te maken binnen Quintus en de commissie met de PKvV.
Enerzijds heeft dit geleid tot meer bewustwording en dat moet meegenomen worden de
komende jaren. Voorgaande jaren was dit niet echt goed overgekomen. Daarnaast denkt
Quintus dat dit probleem niet per se door Quintus komt, maar ook door de
studieverenigingen en andere studentenverenigingen. Hierbij is op papier gezet dat we nog
tweemaal met Quintus gaan zitten in de zomer met ons nieuwe bestuur. Wij zullen dan
moeten aantonen dat die cijfers daadwerkelijk door Quintus veroorzaakt worden. Mocht dit
goed gaan dan gaan ze het tweede weekend helemaal vrijhouden voor studieverenigingen,
ook van VAP’s. Zo hebben wij het nu afgesproken met Quintus en gecommuniceerd met de
rest.
Mw. Rosinda (Emile): Geldt het weekend vanaf vrijdag al of zaterdag?
Dhr. Muntinga: Ja, het weekend telt vanaf vrijdag 5 uur.
Dhr. Van der Herberg: Het is wel heel belangrijk dat we deze punten duidelijk blijven
houden voor alle verenigingen en dat we nu op een goede manier gegevens verzamelen,
want als dat lukt kunnen we hier verder mee komen.
Dhr. Jordens (Grotius): Goed gedaan.
Dhr. Muntinga: Dankjewel!
Mw. Rosinda (Emile): Hoe zijn jullie van plan deze cijfers te verkrijgen?
Dhr. Muntinga: Alle verenigingen moeten dit heel goed gaan noteren en kijken wat de reden
is van het niet aanwezig zijn. Met Quintus wordt een enquête opgezet om dit op een
bepaalde gestructureerde methode te bekijken.
Mw. Rosinda (Emile): Gaat die enquête dan over vorig jaar of komend jaar?
Dhr. Muntinga: Wij gaan proberen om dit te doen over vorig jaar, maar dit wordt misschien
lastig. Mocht het niet lukken dan willen wij het opzetten voor komend jaar.
Dhr. Wesselink (SPIL): Het is dan wel belangrijk dat jullie de verenigingen hierop goed
attenderen, zodat de verenigingen alles noteren en verzamelen en dan naar StOP sturen,
want anders heeft het niet heel veel zin.
4

Notulen AV
1-05-2018

Studievereniging Overleg Platform

Dhr. Van der Herberg: Klopt, wij moeten inderdaad ervoor gaan zorgen dat wij deze cijfers
nu nog harder gaan maken dan hiervoor.
Dhr. Tuit: Een groot aandachtspunt dit jaar voor ons en jullie is de nieuwe AVG-wet.
Gedurende het jaar hebben wij geprobeerd jullie zoveel mogelijk hierover in te lichten en
aan te blijven herinneren. Ook zijn wij met enkele bestuursleden naar een bijeenkomst
gegaan van de stichting AVG voor verenigingen en hebben wij in maart een eigen
bijeenkomst georganiseerd voor de lidverenigingen. Hierbij waren twee sprekers aanwezig,
Kirsten Park, Privacy Officer van G4S en Robin Vleuten van de Faculteit
Geesteswetenschappen, om hierover meer over te vertellen. Hiervan zijn ook notulen
gemaakt en deze zijn als het goed is ook rondgestuurd naar jullie.
Dhr. Van der Herberg: Dit jaar hebben we meerdere acquisitie bijeenkomsten
georganiseerd voor de verenigingen. De eerste twee waren vooral algemeen, de laatste was
een stuk concreter. Ditmaal over contracten, en dit zorgde voor een levendige discussie.
Dhr. Tuit: Elke maand wordt nog steeds de nieuwsbrief verstuurd, hierin wordt aandacht
gevraagd voor activiteiten van zowel de verenigingen als de Universiteit en andere partijen.
Verder is hier weinig nieuws over te melden.
Dhr. Jordens (Grotius): Ik vond hem wel weer mooi hoor!
Dhr. Brouwer (Aesculapius): Ik krijg hem sinds kort ook niet meer in de spam box, dus ik
weet wat jullie eraan gedaan hebben, maar in ieder geval fijn.
Dhr. Tuit: Volgens mij hebben niks anders gedaan, maar goed om te horen
Mw. Van der Meij (SSW): Zouden wij de nieuwsbrief kunnen krijgen?
Dhr. Tuit: Ja natuurlijk, ik zal jullie zo snel mogelijk in Mailchimp toevoegen.
Dhr. Tuit: Onder Media valt naast de nieuwsbrief en website ook Facebook. Via dit platform
proberen wij ook aandacht te vragen voor activiteiten. Hierbij kan je denken aan het
Interfacultair Congres of de NSE.
Dhr. Van Staalduinen: Als mensen de studieverenigingengids nog niet hebben dan kunnen
jullie die alsnog halen bij mij.
Dhr. Muntinga: Zoals jullie wellicht al gehoord hebben zal op vrijdag 8 juni het Landelijk
Besturen Gala plaatsvinden in Rotterdam. Het idee hiervan is dat alle besturen hun
opvolgers mee nemen, zo kunnen ze proeven aan het bestuursleven en kunnen ze met
elkaar kennismaken. Daarnaast zijn wij aan het kijken om bussen te regelen van en naar
Rotterdam, zodat jullie ‘s avonds niet met het openbaar vervoer hoeven. Meer informatie
hierover zullen wij met jullie communiceren via WhatsApp en Facebook.
Dhr. Jordens (Grotius): Weet je al ongeveer hoeveel het gaat het kosten?
Dhr. Muntinga: Kaartjes zullen ongeveer 25 euro kosten, maar pin me er niet op vast.
Mw. Rosinda (Emile): Wie zitten er nog meer in de organisatie?
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Dhr. Muntinga: Andere ‘StOP’ verenigingen uit Utrecht en Delft, maar ik weet even niet
meer precies hoe ze heten.
Dhr. Van der Herberg: Een soort koepelorganisatie van de koepelorganisaties, mooi!
Dhr. Muntinga: Daarnaast was zoals jullie weten dit jaar het plan om een Interfacultair
Careerevent te organiseren. Dit is helaas niet door gegaan, vooral omdat er te laat begonnen
is met de voorbereidingen hiervoor. Het idee is echter wel heel enthousiast ontvangen door
de Universiteit en dus zeker de moeite waard om volgend jaar weer op te pakken.
Dhr. Park: Over een paar weken vinden de BHV cursussen weer plaats. De data die hiervoor
staan zijn 20, 21, 22, 25 en 26 juni. Jullie krijgen hier binnenkort nog een mail over, over het
aantal plekken dat elke vereniging krijgt. In totaal zijn er namelijk ongeveer 60 plekken die
onder alle verenigingen verdeeld moeten worden.
Mw. De Bruin (CDL): Als we meer plekken willen, kan dat dan via jullie of wellicht met
korting geregeld worden?
Dhr. Park: Wij hebben wel die limiet van het aantal plekken en meer verenigingen die lid
zijn geworden, dus we moeten hier wel mee oppassen. Maar mochten er plekken over zijn
dan kunnen we wel altijd daar naar kijken, dus geef het wel alvast door.
Dhr. Van der Herberg: De afgelopen maanden hebben wij ook naar de mogelijkheden
gekeken voor EHBO cursussen voor de vereniging. Hier waren echter veel sponsoren voor
nodig, want deze cursussen zijn erg duur. Hiervoor hebben wij wel contact gehad met het
Oranje Kruis, zij waren heel geïnteresseerd en wilden dit graag doen. Naast dat het vinden
van sponsoren lastig was, wilde de Universiteit ook niet meewerken. Zij regelen al de BHVcursussen en zonder hun financiële hulp werd het moeilijk te bewerkstelligen. Volgend jaar
moet er gekeken worden of er via sponsoren meer geld opgehaald kan worden, hierbij blijft
het Oranje Kruis wel onze contactpersoon.
Dhr. Van der Kooi (SPIL): Aan wat voor sponsoren moet ik dan eigenlijk denken?
Dhr. Van der Herberg: Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld InBev, zij leveren bier bij de
meeste verenigingen. Meehelpen aan zulke EHBO-cursussen kan leuk zijn voor deze
bedrijven.
Dhr. Park: Dan nog het Congres, het Congres heeft dit jaar plaatsgevonden in april en was
weer een groot succes. Nu gaat de commissie het zelf nog evalueren, maar hopelijk zal het
volgend jaar weer plaatsvinden.
Dhr. Wesselink (SPIL): Fijn dat het een groot succes was, zelfs al voor de evaluatie. Hebben
jullie er al over nagedacht om de promotie van dit evenement door te spelen naar de
overige verenigingen? Zo bereik je een groter publiek en betrek je de andere verenigingen
ook meer.
Dhr. Park: Hier hebben we zeker over nagedacht. Het idee is dat er een StOP-commissie
wordt opgericht die het Congres organiseert. De vraag is of andere verenigingen dan nog
mee willen doen, wordt dan minder een activiteit van die vereniging. Dus dat wordt
volgend jaar even kijken.
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Dhr. Jordens (Grotius): Hoe heeft de selectie plaatsgevonden voor deze commissie?
Dhr. Park: Verenigingen konden zich aanmelden aan het begin van het jaar. Uit deze groep
hebben wij de deelnemers per faculteit gekozen, waarbij de organisatoren van vorig jaar dit
jaar niet meer mee deden. Volgend jaar moet dan weer gekeken worden naar de
aanmeldingen en welke verenigingen al een keer mee georganiseerd hebben.
Dhr. Van der Herberg: Dit jaar heeft het StOP geholpen om het Leidsch Debat weer te
organiseren, was weer een drukke editie. Volgend jaar zijn er weer verkiezingen, StOP blijft
zich hierbij aansluiten om te faciliteren en ondersteunen. Wij willen ons daarbij extra
focussen op het interfacultaire gedeelte, zodat alle faculteiten hierbij betrokken blijven.
Dhr. Tuit: Hetzelfde geldt eigenlijk voor het Interfacultair Feest. Het feest moet nog
geëvalueerd worden, maar gezien het jaarlijkse succes gaat dit ook doorgezet worden. Het
StOP zal hierbij weer proberen aan te sluiten en te assisteren, zodat deze mooie traditie
blijft bestaan.
Dhr. Muntinga: Dan gaan we nu door naar de begroting en geef ik het woord aan Jan.
Dhr. Van Staalduinen: Zijn er voordat we hier verder op ingaan al algemene vragen over de
begroting? Dan gaan we er stapsgewijs even doorheen lopen.
Dhr. Van Staalduinen: Allereerst de contributie (1). Deze post is voorzichtig begroot in
verband met enkele wanbetalende verenigingen, maar zal wel hoger uitvallen door het
aantal nieuwe leden. Hierdoor komen wij naar verwachting op dit punt 30 euro positief uit.
Dhr. Wesselink (SPIL): Van hoeveel wanbetalers verwachten jullie nog contributie te
ontvangen?
Dhr. Van Staalduinen: Enkele besturen hebben dit jaar geen bestuur, en die betalen ook niet.
Van enkele andere verenigingen verwachten wij dit nog wel.
Dhr. Wesselink (SPIL): Als verenigingen niet betalen heeft dit dan nog consequenties voor
volgend jaar?
Dhr. Park: Als ze betalen zijn zullen ze volgend jaar gewoon weer lid worden, maar het heeft
dan alleen consequenties voor dit jaar.
Dhr. Van Staalduinen: Ter sociale druk zal ik even de verenigingen opnoemen die nog niet
betaald hebben. Dit zijn ELSA, Tanuki, Collegium Classicum, Nieuw Nederlands Peil en
MOST.
Dhr. Van Staalduinen: Het tweede punt is de bijdrage van de Universiteit (2). Deze hebben
wij nog niet gekregen, maar daar gaan wij uiteraard achteraan.
Een andere post is het Interfacultair Congres (3). Daar is ook een aparte begroting voor, wilt
iemand hier meer over weten? Nee, oké, dan laat ik wel even kort zien. Voor het Congres
hebben wij verschillende garantiesubsidies gekregen, deze moeten deels terug betaald
worden. Voor de rest is alles hier rond.
Dan de Nieuwjaarsborrel (4). Hier hebben wij 7 euro teveel uitgegeven, maar dit kunnen
wij compenseren door de positieve balans van de contributie.
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Het Careerevent (5) is helaas niet doorgegaan, maar dit kunnen wij nu gebruiken om
andere tekorten op te vangen.
Punt 6 gaat over de koekjes en het drinken voor Acquisitie bijeenkomst (6).
Dan het Leidsch Debat (7), hiervoor moet de factuur nog binnen gekregen worden.
Op de post van kantoorkosten (8) verwachten wij geen extra kosten meer op te maken.
Wellicht kunnen wij aan het eind van het jaar de printkosten hierop terugboeken.
Onder punt 9 valt de AVG-bijeenkomst (9), voor de gastsprekers hebben wij boekenbonnen
gekocht, zijn hen zeer erkentelijk voor het feit dat zij hierheen kwamen.
Dhr. Wesselink (SPIL): Ik hoorde dat jullie een ander emailaders wilden in verband met de
AVG wetgeving. Gaan daar nog kosten aan verbonden zijn?
Dhr. Van Staalduinen: Wij zijn nog in gesprek met Plexus hierover, hebben het liefst een
mailadres vanuit de Universiteit.
Dhr. Van Staalduinen: Als laatste dan de studieverenigingengids, deze post is 2 euro lager
dan we begroot hebben, dus ook dat ziet er prima uit.
Een laatste opmerking is dat enkele kosten lager uitgevallen zijn, ons idee was dan om nog
een eindborrel te organiseren, maar hier is eigenlijk geen geld meer voor.
Dhr. Jordens (Grotius): Hebben jullie ook inmiddels gekeken naar andere opties voor de
bank?
Dhr. Van Staalduinen: Hebben hier inderdaad naar gekeken. Vanaf dit jaar gebruiken wij
geen pinpas meer, dus dit gaat nog schelen in de bankkosten. Daarnaast gaan wij nog
verder kijken naar andere opties, zoals vorige keer beloofd.
Dhr. Van Staalduinen: Naast een begroting hebben wij ook voor het eerst een balans
gemaakt, is de eerste keer maar eigenlijk is het wel verplicht. Zoals je hierop kan zien vallen
de crediteuren dus 20 euro lager uit en is er nog sprake van enkele reserveringen.
Daarnaast is er sprake van een gezond eigen vermogen.
Dhr. Muntinga: Zijn er nog overige vragen over het verslag in het algemeen of het financiële
gedeelte?
Aangezien er geen verdere vragen zijn wordt het verslag bij hamerslag goedgekeurd.
Kascommissie (Report Financial Committee)
Dhr. Van der Kooi (SPIL): Vanochtend heeft de Kascontrolecommissie de kascontrole
van de vereniging uitgevoerd. Alles klopte, wel hebben wij een kleine typefout ontdekt
dat 20 euro in het voordeel van het StOP oplevert. Maar voor de rest zag alles er prima
uit en klopt het allemaal.
7. Wijziging Huishoudelijk Reglement (Changes of the ‘Huishoudelijk Reglement’
(Bylaws))
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Dhr. Muntinga: Op de vorige AV hebben wij een voorstel gedaan voor een wijziging van
het Huishoudelijk Reglement. Deze is toen ingestemd onder voorbehoud met enkele
kanttekeningen die aangepast moeten worden. In het verslag stonden de nieuwe
wijzigingen die wij in de tussentijd hebben doorgevoerd. Hebben jullie nog vragen over
deze nieuwe wijzigingen?
Mw. Rosinda (Emile): Kunnen jullie lid 5 van artikel 11 ook toevoegen voor de RvA?
Dhr. Muntinga: Ja gaan we meenemen!
Dhr. Van Staalduinen: Nog extra dank aan Luuk van Grotius voor het kritisch
meedenken.
8. Overlap.
Dhr. Muntinga: Inmiddels zijn de Overlap afspraken getekend en hebben wij ook aparte
afspraken met Quintus gemaakt. HIER MOET NOG STUKJE OVER DIE AFSPRAKEN.
Wij raden jullie weer aan om in 2e of 3e weekend van september te gaan zitten, en dan
het liefst het tweede weekend in verband met de afspraken met Quintus.
Dhr. Van der Herberg: Studentenverenigingen organiseren in principe geen verplichte
activiteiten in deze weekenden, maar dit is wel het minst in het tweede weekend. Als je
je eerstejaarsweekend buiten deze data wilt organiseren, dan moet je een formeel
verzoek indienen bij de Commissie Overlap.
Mw. Rosinda (Emile): De SPIL zit natuurlijk voor de EL CID, maar kunnen zij dan ook
meegenomen worden bij de afspraken met Quintus en de enquête?
Dhr. Muntinga: Nee, deze gegevens kunnen wij dus niet meenemen.
Dhr. Van der Herberg: Het is natuurlijk wel belangrijk dat jullie dit goed doorgeven aan
je opvolgers. En laat zoveel mogelijk weten aan ons, zodat wij de cijfers hard kunnen
maken.
Dhr. Wesselink (SPIL): In hoeverre nemen jullie de HBO verenigingen mee in de Overlap
Afspraken?
Dhr. Muntinga: Wij nemen hun nog niet mee, de Overlap Afspraken gelden niet voor hen
Dhr. Tuit: Er is natuurlijk wel de kans dat dit wel gaat gebeuren over enkele jaren, ook
gezien de samenwerking van de Universiteit en Hogeschool met de EL CID week.
Dhr. Van der Herberg: Dit zullen wij uiteraard op tijd doorgeven als het eenmaal zo ver
is.

9. Thema-rondje (Theme Discussion)
AVG (GDPR)
Dhr. Muntinga: Met het oog op de komende AVG-wetgeving lijkt het ons interessant om
van elkaar te horen wat iedereen tot nu toe op dit gebied gedaan heeft.
Dhr. Jordens (Grotius): Tijdens de laatste VerO is ook verteld dat de faculteit bezig is met
handvaten voor de verenigingen. Zelf zijn we nu bezig met het opstellen van een Privacy
verklaring.
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Dhr. Tuit: Ik kan hier wel even op inhaken, ze vertelden hier namelijk ook dat ze met
verschillende dingen bezig zijn die voor hele Universiteit gaan gelden. Bijvoorbeeld een
privacy portal, waarin voorbeelden en verschillende templates gezet worden.
Dhr. Van Staalduinen: Mindy van de SPIL stuurde ook een privacy generator door, wij
hebben er ook even naar gekeken. Deze generator lijkt redelijk betrouwbaar en kan je
dus mooi gebruiken om voorbeelden of een opzet te maken.
Dhr. Brouwer (Aesculapius): Wij zijn inmiddels al redelijk ver, zijn hier ook landelijk mee
bezig met andere studieverenigingen. Op dit moment hebben wij onze Privacy Statement
en verwerkingsovereenkomsten af en met meerdere partijen al ondertekend. Daarnaast
hebben wij een geheimhoudingsverklaring opgesteld voor de leden en een protocol voor
hoe wij omgaan met data lekken. Nu zijn wij nog bezig met het inschrijfformulier en de
website.
Mw. De Bruin (CDL): Wij hebben ook onze Privacy statement af. Willen wel nog de
privacy statement doorsturen naar alle leden, maar we weten nog niet precies hoe we dit
gaan aanpakken. In deze mail willen wij onze leden op de nieuwe wet wijzen en de
gevolgen die hiermee gepaard gaan, maar we weten dus niet of dit nog aan bepaalde
voorwaarden moet voldoen.
Dhr. Tuit: Volgens mij zijn er niet echt voorwaarden verbonden aan de mail die je naar de
bestaande leden stuurt. Het is wel belangrijk dat dit gebeurd, zodat ze weten wat hun
rechten zijn en waar ze informatie kunnen vinden, maar voor de rest gelden er geen
specifieke voorwaarden.
Mw. De Bruin (CDL): Okee, daarnaast vragen wij ons een beetje af hoe we om moeten
gaan met foto’s van leden en zijn we nog aan het puzzelen met de financiële gegevens als
declaraties van leden, hier zitten namelijk ook weer bijzondere persoonsgegevens tussen.
Dhr. Tuit: De toestemming hangt heel erg af van het doel van de foto’s. Je kan het in ieder
geval meenemen in je inschrijfformulier en privacy statement, dat je het bijvoorbeeld
gebruikt voor de almanak en op de website. En bij intensere foto’s moet je misschien wel
apart toestemming vragen. Over de financiële gegevens is er nog vooral veel onzekerheid,
dit komt vooral omdat het conflicteert met bestaande wetgeving. Nu moet de financiële
administratie bijvoorbeeld zeven jaar bewaard blijven, maar volgens de AVG moet zulke
informatie verwijderd worden. Hierover komt er de komende jaren waarschijnlijk
jurisprudentie naar voren.
Mw. Van der Meij (SSW): Wij hebben hier nog helemaal niets mee gedaan, maar de
Hogeschool doet ook niets op dit gebied.
Dhr. Piet (Libera): Voor ons geldt een beetje hetzelfde. Een rechtenverenigingen uit een
andere stad is er wel mee bezig. Via hen hebben wij er wel een beetje informatie over
gehad
Dhr. Van der Kooi (SPIL): Wij hebben nu een privacy statement over welke gegevens wij
hebben en met welk doel.
Dhr. Wesselink (SPIL): Misschien wordt het ook niet al te serieus genomen vanuit het
FSW, en daardoor zijn we waarschijnlijk ook minder ver dan CDL en Aesculapius.
Dhr. Van der Herberg: Wij zullen alle informatie die we hebben ook doorsturen naar de
Hogeschool verenigingen, zodat jullie ook meer informatie hebben.
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Bestuursoverdracht/Laatste maanden (Board transfer/Last months)
Dhr. Muntinga: Top, dankjewel allemaal. Naast de AVG wilden wij nog even kort kijken
naar de laatste maanden van het bestuursjaar en de overdracht. Wil jij weer beginnen
Luuk?
Dhr. Jordens (Grotius): Wij merken dat de animo voor vooral onderwijs achtige
activiteiten afneemt hoe langer het jaar duurt. Misschien hebben andere verenigingen
dit probleem ook wel. Momenteel zijn we vooral druk bezig met het nieuwe bestuur en
het inwerken zometeen.
Dhr. Van Staalduinen: Waaraan denken jullie dat deze afname van animo ligt?
Dhr. Jordens (Grotius): Uhm, een mogelijke oorzaak van deze afname kan het lekkere
weer zijn, misschien zijn de leden ook wel gewoon moe van het hele jaar of zijn ze druk
met het schrijven van de scriptie. Laatst hadden wij een lezing van Mark Rutte, waren
ook hier heel weinig eigen leden, maar wel weer veel studenten van andere faculteiten.
Dhr. Brouwer (Aesculapius): Wij gaan wisselen over ongeveer vijf weken, dus nu vooral
druk met het schrijven van de stukken voor de laatste AV. Wij merken zelf niet echt een
afname van animo bij formele activiteiten.
Mw. De Bruin (CDL): Wij zijn nog heel druk met het organiseren van veel activiteiten,
vooral formele activiteiten. Hebben nu juist een hele drukke periode en hierna gaan wij
beginnen met het inwerken van het nieuwe bestuur.
Mw. Rosinda (Emile): Bij ons is het redelijk hetzelfde, hebben nog redelijk wat
activiteiten en zijn nog bezig met het zoeken naar een nieuw bestuur.
Mw. Van der Meij (SSW): Wij zijn net bezig met het zoeken van een nieuw bestuur
zoeken, maar wisselen ook in oktober, dus hebben nog wel even voor het inwerken.
Dhr. Steinz (Exon): Wij zijn nu ook bezig met het nieuwe bestuur.
Mw. Wielinga (Pur Sang): Bezig met het maken van een draaiboek en het inwerken van
het nieuwe bestuur.
Dhr. Sloof (Syntax): Wij zijn ook bezig met het nieuwe bestuur, wisselen op 1 september.
Dhr. Piet (Libera): Wij hadden redelijk weinig mensen voor nieuw bestuur, maar zij gaan
de komende weken meelopen met ons.
Dhr. Van der Kooi (SPIL): Wij zijn nog bezig met het zoeken naar een nieuw bestuur, dus
ik drink heel veel koffie de laatste tijd. Maar eigenlijk geen koffie want dat lust ik niet,
dus vooral veel gemberthee.
Mw. Van Elk (Labyrinth). Wij hebben toevallig sinds gister een nieuw
kandidaatsbestuur, en gaan de komende weken beginnen met het inwerken.
10. StOP-bokaal (StOP-Goblet)
Dhr. Tuit geeft een tussenstand over de StOP-bokaal, welke spannender is dan ooit.
Hieronder een beknopt overzicht van tussenstand:
Labyrinth: 134 punten
BIL: 127 punten
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HSVL: 124 punten
13. W.v.t.t.K. (Anything else that comes up)
Dhr. Muntinga: Zijn er nog punten vanuit de AV?
Dhr. Jordens (Grotius): 9 mei gaan wij voetballen bij het USC voor het goede doel. Dit
jaar halen wij geld op voor alvleesklierkanker. Wij beginnen met een voetbalwedstrijd
en na afloop zal er BBQ zijn.
14. Rondvraag (Question Round)
Dhr. Jordens (Grotius): Ik heb nog een vraag. Waarom wordt de RvA aangesteld van
januari tot januari?
Dhr. Muntinga: Het leek ons handig in verband met het checken van de beleidstukken en
om zo altijd een RvA te hebben om de continuïteit te waarborgen.
15. Sluiting (Closing the General Assembly)
De Algemene Vergadering wordt gesloten om 20.30 uur.
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Summary:
This third General Assembly started with some announcements from the President of
the StOP. Besides the usual announcements, like the digital form of the documents and
the attendance list, there was a special welcome for the study associations from the
university of applied sciences (Hogeschool Leiden, HSL). Afterwards we looked back to
the minutes of the last General Assembly in January, but nothing special was added. The
board of the StOP presented a new report about the progress as well. We will focus here
on the most important parts. The most important updates were the ones regarding the
‘Overlap Afspraken’, the rules between different parties concerning the EL CID and the
first year weekends and about the study associations of the HSL, who were present here
as well. Updates were giving as well about the different activities the board organized
the last months, like the Interfacultary Party, the Leidsch Debate (about local politics),
the meetings about acquisition and the GDPR and of course the Interfacultary Congres.
Sadly, it turned out to be not possible to organize an Interfacultary Careerevent this
year, but hopefully there will be more time and possibilities next year. Regarding EHBO,
it turned out to be too expensive to organize EHBO-courses (first help), so we’ll give it
another shot next year. Gladly, we do have BHV-courses available for our members. After
the presentation of the report there was time to give the floor to the associations themselves,
to bring up points they wanted to discuss with each other. This time we talked about the
upcoming GDPR regulations and the last months of our boardyear. We ended the General
Assembly with another exciting update of the StOP-Goblet.
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