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Studieverenigingen Overleg Platform

Agenda
1. Opening (Opening of the Assembly)
2. Voorstelrondje (Introduction Round)
3. Mededelingen (Annoucements)
Voorzitter StOP (Chairman StOP)
Lidverenigingen (Members)
4. Vaststellen agenda (Establishing Agenda)
5. Notulen Algemene Vergadering 11-01-2018 (Minutes General Assembly 11-012018)
6. Tussentijds Verslag (Interim Report)
Verslag gevoerd beleid (Policy Report)
Kascommissie (Report Financial Committee)
7. Wijziging Huishoudelijk Reglement (Changes of the ‘Huishoudelijk Reglement’
(Bylaws))
8. Overlapafspraken 2018 (Final version of the ‘Overlapafspraken’)
9. Thema-rondje (Theme Discussion)
AVG (GDPR)
Bestuursoverdracht/Laatste maanden (Board transfer/Last months)
10. StOP-bokaal (StOP-Goblet)
13. W.v.t.t.K. (Anything else that comes up)
14. Rondvraag (Question Round)
15. Sluiting (Closing the General Assembly)
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Ad. 6.
Het StOP presenteert het tussentijds verslag en de herbegroting. Daarbij zullen
bepaalde punten worden toegelicht en is er naderhand tijd voor vragen. Deze stukken
bevinden zich in bijlagen 2 en 3.
Ad. 7.
Hier zal het gewijzigde Huishoudelijk Reglement nogmaals kort doorgenomen worden,
naar aanleiding van de voorgedragen punten van de vorige Algemene Vergadering. Het
gewijzigde Huishoudelijk Reglement is bijgevoegd in de mail en is te vinden op de StOPwebsite.
Ad. 8.
De overlapafspraken 2018 zijn door alle partijen ondertekend (CvB, StOP, PkvV, EL CID,
StAP, LAssO, OWL, HOP). Deze staan op onze website en zijn bevoegd in de mail van het
Convocaat.
Ad. 9.
Van dit moment willen wij gebruik maken om het gesprek te openen tussen de verschillende
verenigingen. Onderwerpen kunnen bij het StOP van te voren worden aangedragen.
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Bijlage 1. Notulen Algemene Vergadering 11-01-2018
Notulen Algemene Vergadering
Studievereniging Overleg Platform (StOP)
Datum: 11 januari 2018
KOG
Presentielijst:
Bas Muntinga

StOP

Voorzitter

Maikel Tuit

StOP

Secretaris

Jan van Staaldduinen

StOP

Penningmeester

Fedde van der Herberg

StOP

Commissaris Extern

Niels Park

StOP

Commissaris Intern

Sanne Kleijn

HSVL

Praeses

Dana van Vliet

HSVL

Assessor Intern

Bjorn Bouwer

L.P.S.V. Aesculapius

Praeses

Selena Rosinda

Emile

Voorzitter

Alinda van der Meer

Emile

Commissaris Evenementen

Luuk Jordens

J.F.V. Grotius

Praeses

Thijn van der Kooi

SPIL

Voorzitter

Anneke van Diepenbeek

B.I.L.

Voorzitter

Esther Faasen

Sophia Aeterna

Ab-actis

Benjamin Plomp

Sophia Aeterna

Assessor

Lennart van Dijk

F.D.L. Gibalaux

Voorzitter

Jur Timmerman

T.W.I.S.T.

Secretaris

Koen van Leeuwen

Symposion

Praeses

Jesse Dijkstra

Symposion

Quaestor

Fleur van Elk

Labyrint

Voorzitter

Sofia de Graaf

Labyrint

Commassaris Carriere

Guus Pechler

T.W.I.S.T

Assessor Extern

Mare van Welzenis

T.W.I.S.T

Assessor Intern

Iris de Bruin

CDL

Praeses

Josef Vlaski

M.F.L.S.

Voorzitter

Renee Rothwell Zijlmans

LBC

Ab-actis
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1. Opening
De voorzitter van het StOP opent de vergadering om 19.07.
Afmeldingen zijn er van DLF, Itiwana en Themis.
2. Voorstelrondje
Iedereen stelt zich voor.
3. Mededelingen
 Voorzitter StOP
Dhr Muntinga heeft een paar mededelingen:
- De stukken van de AV worden niet geprint, jullie kunnen digitaal meekijken of de
stukken zelf van te voren printen.
- Taal- en spellingsfouten zitten ongetwijfeld in de stukken, gevonden fouten kunnen
jullie mailen naar de secretaris (stopleiden@gmail.com).
- Daarnaast is de studieverenigingengids af, deze zullen wij aan het eind van deze AV
uitdelen.
- Zoals gewoonlijk hebben wij ook dit keer weer een presentielijst. Deze ligt hier
vooraan, maar vergeet je naam en functie hier niet op te zetten.
- Enkele studieverenigingen zijn lid geworden van het StOP de afgelopen maanden:
Floris ,IV Leiden Honours Community, Dispuut Pleyte, VIML, Lunas, Sheherazade.
- Als laatste willen wij jullie nog wijzen op de Nieuwjaarsborrel die na afloop van deze
AV zal plaatsvinden. Hier zijn natuurlijk ook al jullie bestuursgenoten welkom!
 Lidverenigingen
Geen mededelingen vanuit de aanwezige lidverenigingen.
4. Vaststellen agenda
Dhr. Muntinga: Heeft iemand nog iets toe te voegen aan de agenda of een opmerking
hierover?
Dhr. Jordens (Grotius): Ik zie hier staan Algemene Ledenvergadering, ik dacht echter dat in
jullie Huishoudelijke Reglement ‘Algemene vergadering’ staat. Weten jullie wat het officieel
is?
Dhr. Tuit: Wij dachten dat het Algemene Ledenvergadering is, maar zullen dit even
nakijken. Hier komen wij nog op terug.
Voor de rest zijn er geen toevoegingen, de agenda wordt vastgesteld zoals gepubliceerd door
Dhr. Muntinga.
5. Notulen Algemene Vergadering 19-09-2017
De voorzitter geeft de aanwezigen de mogelijkheid om de notulen stapsgewijs door te lezen en
vragen te stellen.
Over de notulen van 19-09-2017 zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen van de
Algemene Vergadering van 19-09-2017 worden bij hamerslag goedgekeurd.
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6. Halfjaarlijks verslag
Dhr Muntinga begint met de presentatie van het Halfjaarlijks verslag.
Dhr. Muntinga: Een van onze speerpunten de afgelopen maanden was communicatie en
professionalisering. Hierbij valt allereerst te denken aan de Algemene Vergadering, de
agenda zal tweetalig (Engels en Nederlands) gepresenteerd worden, er zal een
samenvatting van de notulen in het Engels opgesteld worden en wij zullen vandaag voor het
eerst het thema-rondje instellen. Dit thema-rondje gebruiken wij om jullie de kans te geven
een bepaald thema met elkaar te kunnen bespreken, hierbij kan gedacht worden aan
internationalisering of het bereiken van masterstudenten.
In het kader van professionalisering hebben wij ook enkele wijzigingen bedacht voor het
Huishoudelijk Reglement, deze zullen wij zometeen nog met jullie bespreken.
Dhr. Jordens (Grotius): Sorry voor de secretaris, maar ik heb nog een vraag over de
Algemene Vergadering. Dient het convocaat 5 werkdagen of 7 dagen voor de Algemene
Vergadering verstuurd te worden?
Dhr. Tuit: Dit komt uiteindelijk op hetzelfde neer, maar als het goed is is het 5 werkdagen,
maar dit zal ik nog even controleren.
Dhr. Muntinga: Wij hebben de afgelopen maanden gezocht naar de juiste mensen en een
juiste invulling voor de Raad van advies. Wij hebben oud bestuursleden gevonden, die bij
geen bezwaar ingehamerd worden, deze zullen wij bij punt 12 bespreken.
Als laatste is de website verbeterd, de logo’s van de lidverenigingen zijn geüpdatet en
documenten als de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en notulen zijn erop geplaatst.
Dhr. Muntinga: Ons tweede speerpunt is verbreding, allereerst verbreding door alle
studieverenigingen lid te maken. Maar daarnaast hebben wij ook gekeken naar de
Hogeschool. Hier zal Fedde iets meer over vertellen.
Dhr. Van der Herberg: Afgelopen halfjaar hebben wij veel gesprekjes gehad met de
studieverenigingen van de Hogeschool Leiden. Er zitten ook hier veel verenigingen en deze
zijn vaak wat kleiner. Wij hebben daarom met bijna alle verenigingen gezeten en zij zijn erg
positief. Dit hebben wij vervolgens ook voorgelegd aan Jeroen ‘t Hart, hij was er zelf ook erg
enthousiast over. Het plan is om nu te gaan zitten met het CvB van de Hogeschool en de
studentenraad.
Dhr. Muntinga: Wat vinden jullie als lidverenigingen hiervan?
Mevr. Kleijn (HSVL): Leuk dat jullie dit doen!
Dhr. Van der Kooij (SPIL): Wat zouden jullie dan willen doen als activiteiten?
Dhr. Van der Herberg: Daar willen wij lopende dit jaar naar kijken, wat zij willen en hoe we
dit kunnen invullen.
Dhr. Jordens (Grotius): Worden jullie dan ook de spil daar, zoals jullie dat nu bij de
Universiteit zijn?
Dhr. Van der Herberg: Wij moeten eerst nog met de studentenraad gaan kijken, tot nu toe
hebben wij ons vooral gefocust op de verenigingen en Jeroen ‘t Hart.
Dhr. Muntinga: Als laatste valt internationalisering onder verbreding. Dit jaar hebben wij
besloten een samenvatting van de AV notulen en de agenda hiervoor in het Engels bij te
voegen.
Mevr. Van Vliet (HSVL): Hebben jullie al gepraat met die betreffende verenigingen?
Dhr. Muntinga: Wij hebben ze wel benaderd, gevraagd voor Congres bijvoorbeeld. Zij
kunnen als ze willen wel overal bij aansluiten.
Dhr. Muntinga: Dan gaan wij nu de verschillende portefeuilles behandelen. Commissie
overlap zullen wij zometeen behandelen bij de overlapafspraken.
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Dhr. Van der Herberg: Het Studieverenigingen Acquisitie Overleg heeft dit jaar twee keer
plaatsgevonden. Wij vonden het erg leuk en succesvol. De eerste keer hebben wij vooral tijd
besteed aan het voorstellen en de basis. Bij de tweede bijeenkomst hebben wij
verschillende lidverenigingen gevraagd om enkele thema’s voor te bereiden en zijn we er
dieper op in gegaan. De derde bijeenkomst gaat nog komen later dit jaar, hierin willen wij
vooral aandacht besteden aan contracten en de overdracht, etc. Leuk om te melden is
misschien dat er hierdoor verschillende nieuwe initiatieven zijn opgezet, zoals de
boekenmarkt op de Faculteit der Geesteswetenschappen.
Dhr. Tuit: Als secretaris heb ik mij de afgelopen maanden bezig gehouden met onder andere
de website, nieuwsbrief en Facebook. De nieuwsbrief is elke maand gestuurd (en een enkele
keer iets vaker), het is daarnaast mogelijk voor de lidverenigingen om hun eigen
activiteiten te promoten via het StOP, dit kan door te mailen naar het StOP-mailadres. De
website is op het gebied van logo’s verder geüpdatet en belangrijke stukken als het HR, de
Statuten en het beleidsplan zijn vanaf nu hier te vinden. Facebook is daarnaast een ander
platform waar jullie je activiteiten kunnen promoten, wel dient het hierbij te gaan om
activiteiten die interessant zijn voor studenten met verschillende achtergronden.
Dhr. Van Staalduinen: In de doos voor mij zit de studieverenigingengids. Wij gaan de gids
aan het einde van deze avond uitdelen. Jeroen ‘t Hart krijgt hem ook, hij vond het initiatief
erg leuk en kwam met het idee om de gids uit te delen op bijvoorbeeld open dagen, om ook
de studieverenigingen wat beter op de kaart te zetten.
Mevr. Van Kleijn (HSVL): Hoe ga je dit doen dan, dat uitdelen met open dagen?
Dhr. Van Staalduinen: Hier hebben wij nog niet verder over nagedacht, Jeroen kwam hier
mee en mocht de gids bevallen dan kunnen wij altijd verder kijken wat mogelijk is.
Mevr. Van Vliet (HSVL): En wat gaat er verder mee gebeuren?
Dhr. Van Staalduinen: In principe niets, wij hebben ze voor de lidverenigingen gemaakt.
Mevr. De Bruin (CDL): Misschien kan je de gids dan per faculteit uitdelen, dan zijn ze
waarschijnlijk iets effectiever.
Dhr. Van Staalduinen: Dat zou inderdaad een idee kunnen zijn, hier hebben wij verder nog
niet aan gezeten. Het idee kwam echt van Jeroen en wij vonden het enigszins ook apart om
dit meteen te doen, terwijl alle teksten niet met dit doel geschreven zijn.
Dhr Park: Zoals jullie weten komt er dit jaar een Interfacultair Careerevent. Misschien
willen wij nog een nieuwe vereniging erbij, maar wij gaan hier in ieder geval zo snel
mogelijk mee aan de slag.
Daarnaast zullen wij de komende maanden nog bezig gaan met de BHV cursussen, deze zijn
voor jullie opvolgers noodzakelijk. Dit komt eind dit jaar, en hier krijgen jullie dan nog
bericht over. Wij zijn nu ook met de PKvV en het Oranje Kruis in gesprek. Wij gaan kijken of
we EHBO-cursussen voor alle verenigingen in Leiden kunnen organiseren. Dit is wel een
‘langlopender’ project en dus waarschijnlijk ook voor jullie opvolgers.
Als laatste zijn wij met enkele verenigingen druk bezig met het Interfacultair Congres. 16
April gaat dit plaatsvinden, dus houd die dag vrij.
Dhr. Van der Herberg: Als StOP sluiten wij ook aan bij het Leidsch Debat. Net zoals vorig
jaar gaan enkele verenigingen dit weer organiseren.
Mevr. Van Vliet (HSVL): Wij zagen dat de HSVL hier niet tussen staat.
Dhr. Van der Herberg: Mijn excuses, ik zal het veranderen.
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Dhr. Tuit: Een zelfde constructie hanteren wij bij het Interfacultair Feest, wij faciliteren en
helpen de lidverenigingen bij de organisatie hiervan. Het feest vindt plaats op 27 februari in
de Incasa. Het thema is Tasty Tarzan en Djancing Djane, en het wordt echt fantastisch.
Dhr. Van der Kooij (SPIL): Trek jij dan ook een latex-pakje aan?
Dhr. Tuit: Daarvoor zal je toch echt naar de Incasa moeten gaan.
Dhr Muntinga: Dan gaan wij nu naar de begroting.
Dhr. Van Staalduinen: As eerste zullen wij kijken naar de inkomsten. Bepaalde verenigingen
hebben nog niet betaald, 370 euro zou binnen moeten komen, we missen nog lidmaatschap
van 8 verengingen. Hier zullen wij de komende weken nog achteraan gaan.
De subsidie van de Universiteit moet ook nog binnen komen.
Dan kijken we naar de uitgaven: Hier is ongeveer 5 euro uitgegeven door Fedde voor de
Acquisitiebijeenkomst. Daarnaast is de Eindejaarsborrel een Nieuwjaarsborrel geworden,
hier gaat nu i.p.v. 200 euro, 100 euro heen, de andere 100 euro gaat naar het Leidsch Debat.
De website is ook aangepast, we hebben namelijk een goedkoper pakket gekozen. De
bankkosten zijn iets lager geworden omdat wij geen pinpas meer willen gaan gebruiken,
hier moeten wij wel nog goed naar kijken. Ook gaan wij nog naar de verschillende banken
kijken, de ABN zou bijvoorbeeld iets goedkoper zijn.
Dhr. Plomp (Sophia Aeterna): Waarom hebben jullie besloten om die 100 euro dan nu naar
Debat te laten gaan.
Dhr. Van der Herberg: Dat kunnen wij gebruiken voor de locatie, sprekers, bedankjes etc.
Dhr. Bouwer: Als jullie besluiten dat je geen pinpas wilt, kan je kijken naar Knab of Binck,
dit kan mogelijk goedkoper zijn.
Dhr. Van Staalduinen: Daar hadden we nog niet aan gedacht, dankje! De gids is daarnaast
ook hoger geworden, hiervoor hebben we de representatiekosten leeggehaald.
Dhr. Van der Kooij (SPIL): Waar hadden jullie die representatiekosten in eerste instantie
voor bedoeld?
Dhr. Van Staalduinen: Bijvoorbeeld kadootjes, koffietjes en dergelijken.
Dhr. Van der Kooij (SPIL): En waarom hebben jullie dat niet meer nodig?
Dhr. Muntinga: Dit komt niet echt voor. Meestal is dit omgekeerd en krijgen wij juist koffie.
Dhr. Van Staalduinen: Zijn er nog andere of algemene vragen?
Mevr. Van Klein (HSVL): Waaraan hebben jullie de 20 euro uitgeven voor het Careerevent,
waaraan wordt die besteedt?
Dhr. Van Staalduinen: Dan moet ik even diep vragen, wellicht weet de commissie
verantwoordelijke dat.
Dhr. Muntinga: De begroting daarvan is nog niet rond. Wij hebben het liefst geen kosten
eraan, willen vooral subsidies aanvragen. Maar zo hebben we in ieder geval iets ervoor
gereserveerd.
Dhr. Muntinga: Zijn er nog andere vragen over het verslag?
Het halfjaarlijks verslag wordt goedgekeurd bij hamerslag.
7. Wijziging Huishoudelijk Reglement
Dhr. Muntinga: Allereerst wil ik even zeggen dat Studieverenigingen rood moet zijn. Zo staat
het bij de KVK en in de Statuten. De rest zijn wijzigingen en/of toevoegingen.
Allereerst komt er een verplichting bij in Art 6 lid 2, de Secretaris verstuurt de
maandelijkse nieuwsbrief.
En een toevoeging in Lid 4 sub e, het bijwonen van de vero’s.
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Dhr. Muntinga: In Art. 7 lid 1 wordt toegevoegd dat de AV ten minste drie keer per jaar
plaatsvindt.
Dhr. Jordens (Grotius): Waarop is dit gebaseerd?
Dhr. Muntinga: Dit is gebruikelijk bij het StOP en wij willen dit vastleggen als extra
verplichting.
Mevr. Van Klein (HSVL): Wanneer willen jullie ze laten plaatsvinden.
Dhr. Muntinga: De derde AV zal ergens in april, mei plaatsvinden.
Dhr Jordens (Grotius): In Art 7 lid 6 staat kenbaar maken, wat is kenbaar gemaakt van
notulen?
Dhr. Muntinga: Ja aan de leden zelf, wij interpreteren het als binnen twee weken op de site
staan.
Dhr. Muntinga: Art 10. Gaat over de Raad van advies. In lid 1 wordt het gevraagd en
ongevraagd advies geven genoemd. In lid 2 staat dat de RvA een onafhankelijk orgaan is en
in lid 3 dat de AV over toetreding tot de RvA beslist. In lid 4 wordt vervolgens de zitting en
stemrecht van de RvA in de AV genoemd.
Dhr. Jordens (Grotius): Heel goed dat jullie dit doorvoeren. Wel heb ik een paar
toevoegingen, allereerst zou ik toevoegen dat de RvA advies geeft omtrent zaken rond de
vereniging. En wat bedoel je met adviseren van de AV?
Dhr. Muntinga: Ja, de RvA mag dus bij de AV zitten en bepaalde adviezen geven aan de
leden.
Mevr. Van Kleijn (HSVL): Is de RvA ook toegankelijk voor de leden?
Dhr. Muntinga: Wat bedoel je precies?
Mevr. Van Kleijn (HSVL): Dat de leden bijvoorbeeld voor vragen bij de RvA terecht kunnen.
Dhr. Muntinga: Gaan we mee aan de slag.
Mevr. Van Diepenbeek (B.I.L.): Hoeveel mensen willen jullie dan in de RvA?
Dhr. Tuit: Dit willen wij eigenlijk nog in het midden laten, afwachten hoe het allemaal gaat
lopen. Wel willen wij oud-bestuursleden van verschillende jaren en met verschillende
functies.
Dhr. Jordens (Grotius): Misschien kunnen jullie toevoegen dat jullie verplicht zijn om de
RvA te contacteren omtrent bepaalde zaken, als een soort stok achter de deur. En in het HR
zetten waar de RVA uit bestaat en hoe de voordracht gaat. Wellicht goed om hier ook
verplichtingen over op te leggen.
Dhr. Muntinga: Wij willen dat het Bestuur de leden voordraagt en dat de AV hierover dan
beslist, maar dit moeten wij ook nog toevoegen.
Mevr. Van Diepenbeek (B.I.L.): Het aantal leden van de RvA en wie hiervoor gevraagd
worden, gaan jullie dit wel opnemen voor toekomstige besturen?
Dhr. Muntinga: Dit moeten wij intern even overleggen.
Dhr. Jordens (Grotius): Misschien kunnen jullie meteen de Statuten aanpassen, maar dit is
wel duur
Mevr. Van Kleijn (HSVL): Jullie kunnen wellicht een lijstje maken met mogelijke
aanpassingen voor de toekomst, om dan alles in één keer door te voeren.
Dhr. Tuit: Wij moeten nog met de voltallige RvA zitten, dus dan zullen we al deze punten
mee nemen en er met hun over praten.
Dhr. Muntinga: Wij moeten een nieuw voorstel maken, dit kunnen we nu meteen wijzigen of
later, wat willen jullie?
Dhr. Bouwer (Aesculapius): Kan je dit niet meteen nu doen? Dan kan het ook meteen
ingestemd worden.
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Mevr. Van Kleijn (HSVL): Kunnen het ook onder voorbehoud aannemen, dan kunnen jullie
er nog rustig naar kijken.
Dhr Muntinga: Dat is het meest makkelijk denk ik, dan worden de door jullie voorgestelde
wijzigingen bij de stemming al meegenomen.
Dhr. Muntinga: Dan gaan we door naar art 11, dit gaat over de kascommissie. Lid 1 gaat
over de taak, het toezicht op het financieel beheer van de vereniging. Lid 2 en 3 over de
kandidaatstelling en de beslissing omtrent toetreding. Lid 4 gaat over zitting in de AV en
stemrecht.
Dhr. Jordens (Grotius): Hoeveel man willen jullie ongeveer in de Kascommissie?
Dhr. Muntinga: Wij denken zelf aan een man of twee/drie. Maar dit hangt ook af van de
animo.
Mevr. Van Vliet (HSVL): Wat bedoelen jullie precies met het hebben van geen stem?
Dhr. Van der Herberg: Ja, de Kascommissie heeft geen dubbele stemmen. Wel gewoon als zij
in de functie van hun eigen vereniging zijn, maar niet een extra stem voor de Kascommissie.
Dhr. Jordens: Misschien kunnen jullie hier ook toevoegen dat ze gevraagd en ongevraagd
advies en commentaar kunnen geven over de begroting. En dat een lid van de
Kascommissie niet ook in het bestuur van het StOP zit.
Dhr. Van der Kooij (SPIL): Wat gebeurt er als niemand van de Kasco aanwezig kan zijn?
Dhr. Van Staalduinen: Zij kunnen ook schriftelijk verslag uitbrengen, mocht dat nodig zijn.
Dhr. Park: Vorig jaar had het StOP voor het eerst een Kascommissie, taak was controleren
en nakijken of de boekhouding netjes was. In het eindverslag van het bestuur wordt
genoemd dat Kasco hier mee eens is, wij schreven dus geen apart verslag.
Daarnaast kost het ook niet heel veel tijd.
Dhr. Muntinga: Zijn er nog andere vragen of opmerkingen?
Geen vragen meer
Dhr. Muntinga: Dan gaan we over tot stemming onder voorbehoud van enkele wijzigingen.
De voorgestelde wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement worden goedgekeurd onder
voorbehoud door de voorzitter.
8. Conceptversie Overlapafspraken 2018
Dhr. Muntinga: Dan gaan we nu kijken naar de Overlapafspraken, deze stonden in de mail
en bij het convocaat. Deze afspraken gaan vooral over de eerstejaarsweekenden, voor de
studieverenigingen wordt het derde weekend van september vrijgehouden.
Studentenverenigingen mogen dan geen activiteiten organiseren. Uitzonderingen kunnen
wel, maar dit moet wel aangevraagd worden en met redenen omkleed zijn. Uitzonderingen
kunnen tot 1 mei 2018 aangevraagd worden.
Dhr. Jordens (Grotius): Wat is het gevolg als een partij zich er niet aan houdt?
Dhr. Van Staalduinen: Er zijn hiervoor geen concrete afspraken. Deze afspraken worden wel
door veel verschillende partijen gemaakt en ondertekend, waaronder de PKVV, wij, de EL
CID commissie en Jeroen ‘t Hart. De commissie zal er dan ook gezamenlijk achteraan gaan.
Mevr. Van Diepenbeek: In de Overlapafspraken staat nergens iets over de HOP-week.
Dhr. Muntinga: Hier gaan we nog mee bezig!
Mevr. Van Kleijn (HSVL): Kan het op de site? Dan kunnen alle verenigingen er altijd bij
Dhr. Tuit: Als het goed is staat het er al, maar anders komt het er zo snel mogelijk op!
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Dhr. Bouwer (Aesculapius): Wij merken dat dit erg speelt bij onze leden,
studentenverenigingen houden zich er niet aan en wij wel elk jaar. Is het daarom niet een
idee om het anders helemaal niet meer te doen, mocht het niet blijven werken.
Dhr. Van der Herberg: Snappen we uiteraard, wij zijn er ook veel mee bezig geweest. Wij
hebben vooral veel gesprekken met Quintus gehad, aangezien de VAP’s het grootste
probleem zijn. De afgelopen jaren zit er al een stijgende lijn in en het gaat al steeds beter,
maar het blijft een moeilijke situatie.
Dhr. Tuit: Maar blijf het wel melden en het liefst zo concreet mogelijk, want daar kunnen we
veel meer mee!
Dhr. Bouwer (Aesculapius): Ja natuurlijk, maar mocht het niet werken dan is het wellicht
een optie om een ander weekend of iets te vinden.
Mevr. Zijlmans (LBC): De NKMT van Quintus staat ook niet op het schema. En doet Quintus
de VAP’s op vrijdag of donderdag?
Dhr. Van der Herberg; Deze zijn niet verplaatst en dus gewoon nog op vrijdag.
Mevr. Rosinda (Emile): Weten jullie hoe de PKVV hier in staat?
Dhr. Van der Herberg: Zij staan aan de kant van studentenverenigingen, officieel gezien
houden zij zich er wel aan, de VAP’s zijn bijvoorbeeld door de disputen gedaan en zijn niet
verplicht.
Dhr. Muntinga: Quintus werkt bijvoorbeeld met mentoren, die worden ‘gedrilld’ om
studieverenigingen te blijven noemen en te vertellen dat die ook belangrijk zijn. Maar hier
hebben wij zelf natuurlijk weinig inzicht in.
Mevr. Rosinda (Emile): Wat zegt de Universiteit hierover?
Dhr. Muntinga: Jeroen staat aan onze kant maar wil niet echte verplichtingen opleggen. Dus
het gaat stapje voor stapje beter, maar dit blijft dus een langzaam proces.
Dhr. Muntinga: Wij stellen voor om de vergadering te schorsen voor een kleine plaspauze.
De vergadering wordt geschorst om 20.18 uur en hervat om 20.27 uur.
9. Thema-rondje
Dhr. Muntinga: Dit thema-rondje willen wij gebruiken om jullie de gelegenheid te geven met
elkaar te kunnen brainstormen over een bepaald thema, hiermee willen wij ook meer een
platform vormen voor de studieverenigingen. Mocht je nog iets hebben laat het dan weten.
Anneke had laten weten dat ze het graag over beleid rond Alumni wilde hebben. Zou jij dit
willen toelichten Anneke?
Mevr. Van Diepenbeek (B.I.L.): Wij hebben vooral moeite met het enthousiast maken van
alumni voor activiteiten. Wij hadden nu 3 aanmeldingen en dus hebben we het moeten
verplaatsten.
Mevr. Van Kleijn (HSVL): Wat was het voor soort activiteit?
Mevr. Van Diepenbeek (B.I.L.): Wij hadden een thema-avond georganiseerd, met
verschillende sprekers.
Dhr. Bouwer (Aesculapius): Hoe hadden jullie de alumni uitgenodid?
Mevr. Van Diepenbeek (B.I.L.): De activiteit hadden wij samen met de Universiteit
georganiseerd. De uitnodigingen waren dus zowel vanuit de Universiteit als ons gemaild.
Daarnaast hadden wij het in de nieuwsbrief en op Facebook gezet. Uiteindelijk hebben wij
ook naar de Secretarissen van bepaalde oud-besturen gemaild met een uitnodiging.
Dhr. Bouwer (Aesculapius): Wij hebben laatst een enquete via de officiele database van de
Universiteit gestuurd. Hier kregen wij 150 reacties op van ongeveer 800 mensen. Dit deden
wij via de alumni officer van de faculteit, dit kan misschien beter werken.
Mevr. Van Klijn (HSVL): Maar het invullen is ook wel iets anders dan het bezoeken van een
activiteit.
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Mevr. Van Diepenbeek (B.I.L.): Onze alumni betalen evenveel lidmaatschap als normale
leden. Wel hebben zij een keuze om alumni te worden bij de uitschrijving, dit gaat niet
automatisch.
Mevr. De Bruin (CDL): Wij hebben een vast bedrag en doen meer laagdrempelige
activiteiten. Hier komen iets van 40 alumni op af, maar dit zijn wel vooral de jongere
alumni.
Mevr. Van Diepenbeek (B.I.L.): Met bedrijven hebben wij ook verschillende activiteiten, hier
komen ze wel naar toe, maar dan zijn ze vanuit hun bedrijf er.
Dhr. Bouwer (Aesculapius): Ik denk ook dat de tijd wanneer je het organiseert belangrijk is.
Vaak hebben zij lange werkdagen en doordeweeks hebben zij vaak geen tijd.
Dhr. Vlasik (MFLS): Ik ben van MFLS, je kan misschien ook kijken naar de momenten dat ze
alumni lid worden, maar misschien denken ze later pas dat ze dat wel willen. En wij
gebruiken altijd het netwerk van de faculteit en opleiding, wij bereiken ze dan via het
ziekenhuis en mail lijsten.
Mevr. Van Diepenbeek (B.I.L.): Heeft er iemand nog andere ideeën?
Mevr. Van Elk (Labyrint): Wij hebben een alumni commissie, zij organiseren ook een
symposium voor alumni. Wel merken wij dat het onderwerp dan heel belangrijk is.
Mevr. Rosinda (Emile): Wij organiseren vaak een training of workshop waar je een
certificaat voor krijgt, hier hebben ze dan ook echt zelf wat aan.
Dhr. Van Plomp (Sophia Aeterna): Wij hebben een Carrièredag, daar komen ze wel vaak op
af.
Dhr. Muntinga: Heeft dit je vraag een beetje beantwoord Anneke? En heeft iemand anders
nog punten?
Mevr. Van Kleijn (HSVL): Ik vroeg mij af wie er allemaal mee doen aan de
duurzaamheidsweek: Welke verenigingen doen er mee?
Andere verenigingen doen niet mee en er worden geen nieuwe punten aangedragen.*
10. StOP-bokaal
Dhr. Tuit: Dan is nu het moment aangebroken waar jullie de afgelopen weken voor hebben
gestreden. Wij hebben jullie veel gezien op CoBo’s, feestjes en andere activiteiten en dit zijn
we terug in de punten. Het is in de strijd om de StOP-bokaal spannender dan ooit. Op een
derde plek staat momenteel de HSVL met 77 punten, op plek twee staat de B.I.L. met 79
punten en op plek één staat momenteel *tromgeroffel*.... Labyrint met 87 punten.
Blijf de komende maanden actief, want dit kan natuurlijk nog alle kanten op!
11. Aanstelling Kascommissie 2017-2018
Dhr. Muntinga: Voor dit jaar zijn wij nog op zoek naar leden die plaats willen nemen in onze
Kascommissie. Zij zullen verantwoordelijk zijn voor de controle van de boekhouding. Zijn er
aanwezigen die dit op zich willen nemen?
Mevr. Van Diepenbeek en Dhr. Van der Kooij melden zich vrijwillig aan voor de Kascommissie.
Dhr. Van der Kooij (SPIL): Krijg je hier ook punten voor voor de StOP-bokaal?
Dhr. Tuit: Jazeker!
Dhr. Muntinga: Is iedereen het eens met deze aanstelling?
Anneke van Diepenbeek en Tijn van der Kooij worden bij hamerslag ingehamerd als
Kascommissie 2017-2018.
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12. Aanstelling Raad van Advies
Dhr. Muntinga: De afgelopen maanden hebben wij gezocht naar geschikte kandidaten voor
de Raad van Advies. Wij willen de volgende leden aan jullie voordragen: Orline de Jong, Tim
van Os, Koen Marijt en Sebastiaan de Groot. Zij zijn allemaal bestuurslid van het StOP
geweest ergens de afgelopen maanden met verschillende functies.
Dhr. Muntinga: Zijn jullie het met deze voordracht eens?
Aangezien iedereen het ermee eens is worden Orline de Jong, Tim van Os, Koen Marijt en
Sebastiaan de Groot ingehamerd als Raad van Advies.
13. W.v..t.t.K.
Er komen verder geen punten ter tafel.
14. Rondvraag
Er worden geen vragen gesteld bij de rondvraag.
15. Sluiting
De Algemene Vergadering wordt gesloten om 20.49 uur.
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Summary:
At this General Assembly the board presented its report about the last few months and
what was achieved in the meantime. The past months the board focused on a few pillars,
firstly communication and professionality. This was achieved by joining the different
faculty meetings, updating the website and forming an advisory board, which was
presented later in the meeting. The second pillar is broadening, which focused on getting
more members and internationalization. During the past months we took it upon us to see if
the associations of the Hogeschool Leiden were open for our help as well. This process is
still going on, but the associations are interested in our help, as is Jeroen ‘T Hart. The
different board members of the StOP gave a short presentation about what they did the last
months as well, the Interfacultary Congress, the Careerevent and the Debate are some
examples of this. At the end of the presentation the treasurer gave an update about the
financial situation. After the presentation the board presented some changes to the bylaws
(Huishoudelijk Reglement), regarding the introduction of the advisory board and de
committee that checks the financial situation. The changes were accepted, with reservation
of some small changes. Afterwards the meeting continued with the conceptversion of the
‘Commissie-overlap’, regarding rules between different parties about the EL CID and first
year weekends. Lastly there was time to give the floor to the associations themselves, to
bring up points they wanted to discuss with each other. This resulted in a discussion about
alumni and how to get them to activities. The Kascontrolecommissie (committee that
checks the financial situation) was charged into functionality and the interim score for the
StOP-Goblet was presented.
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Bijlage 2. Tussentijds verslag StOP
Het StOP
Het Studievereniging Overleg Platform is sinds september bezig met haar taken en gaat
inmiddels al langzaam richting de zomervakantie en het einde van het jaar. Voor nu is het
van belang de taken goed af te ronden en daarna over te dragen aan een nieuw bestuur,
waarvoor men zich tot en met 8 mei kan aanmelden. Het StOP heeft zich tot nu toe vooral
gefocust op de communicatie richting de leden en de professionalisering van het StOP. De
Raad van Advies is inmiddels officieel gevormd en bij elkaar gekomen en ook zijn de
aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement, naar aanleiding van de laatste Algemene
Vergadering, verwerkt. Verder heeft het StOP zich ook gericht op de verbreding. Enkele
opstartende, nieuwe verenigingen zijn benaderd lid te worden van het StOP. Daarnaast is de
afgelopen maanden gekeken naar de mogelijkheden van het betrekken van de
studieverenigingen op de Hogeschool bij het StOP. Hierover zal later in het verslag verder
worden uitgeweid.
De speerpunten
Communicatie en professionalisering
De afgelopen maanden is getracht het StOP professioneler te maken. Dit is onder andere
gebeurd door het aanpassen van het Huishoudelijk Reglement en het vormen van een Raad
van Advies. Daarnaast hebben wij ook extra aandacht besteedt aan communicatie en deze
proberen wij zo duidelijk mogelijk te bewerkstelligen via verenigingsoverleggen, algemene
vergaderingen, e-mails en de website.
Algemene Vergadering
Op dit gebied zal een groot deel hetzelfde blijven. Het convocaat van de algemene vergadering
zal zoals gewoonlijk minimaal 5 werkdagen voor de AV plaatsvindt door de Secretaris per email 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 AV zal voor
het eerst tweetalig zijn (Nederlands en Engels) en onderaan de notulen zal een korte Engelse
samenvatting van de verhandelingen gevoegd worden. Daarnaast willen wij de Algemene
Vergaderingen, op de Wissel-AV na, gebruiken om verenigingen te laten praten over
bepaalde onderwerpen. Hiertoe willen wij elke AV tijd vrijmaken voor deze zogenoemde
thema-rondjes.
Huishoudelijk Reglement
In bijlage 4 staan de aanpassingen voor het Huishoudelijk Reglement. Naar aanleiding van de
vorige Algemene Vergadering hebben wij weer enkele wijzigingen doorgevoerd, deze
wijzigingen hebben wij hieronder kort weergegeven.
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OUD (VOORGESTELD OP DE AV)
Raad van Advies
Artikel 10
1. De Raad van Advies is belast met het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur
en de algemene vergadering.
2. De Raad van Advies is een onafhankelijk orgaan.
3. De algemene vergadering beslist over toetreding.
4. De Raad van Advies mag zitting nemen in de algemene vergadering. Ze heeft geen
stemrecht.
NIEUW (25 februari 2018)
Raad van Advies
Artikel 10
1. De Raad van Advies is belast met het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur
en de algemene vergadering over het algemeen beheer van de vereniging.
2. De Raad van Advies is een onafhankelijk orgaan.
3. De algemene vergadering beslist over toetreding.
4. De Raad van Advies mag zitting nemen in de algemene vergadering. Ze heeft geen
stemrecht.
5. Het bestuur houdt de Raad van Advies op de hoogte van de gang van zaken binnen de
vereniging.
OUD (VOORGESTELD OP DE AV)
Kascommissie
Artikel 11
1. De kascommissie is belast met het toezicht op het financieel beheer van de vereniging en
de boekhouding daarvan.
2. De kandidaatsstelling geschiedt individueel op de algemene vergadering.
3. De algemene vergadering beslist over toetreding.
4. De kascommissie mag zitting nemen in de algemene vergadering. Ze heeft geen
stemrecht.
NIEUW (25 februari 2018)
Kascommissie
Artikel 11
1. De kascommissie is belast met het toezicht op het financieel beheer van de vereniging en
de boekhouding daarvan en het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur en de
algemene vergadering daarover.
2. Kandidaatstelling geschiedt individueel op de algemene vergadering.
3. De algemene vergadering beslist over toetreding.
4. De kascommissie mag zitting nemen in de algemene vergadering. Ze heeft geen
stemrecht.
5. Het bestuur verschaft de kascommissie alle verlangde inlichtingen.
6. Een bestuurslid van Studievereniging Overleg Platform kan geen lid zijn van de
kascommissie.
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Raad van Advies
De Raad van Advies (RvA) is inmiddels gevormd en bestaat uit Sebastiaan de Groot, Orline
de Jong en Tim van Os. Koen Marijt heeft zich teruggetrokken als lid van de RvA. Er heeft
een ontmoeting plaatsgevonden tussen de RvA en het bestuur en ook is dit verslag, voordat
het verspreid werd onder de lidverenigingen, opgestuurd naar de Raad van Advies. Verder
heeft de RvA de mogelijkheid om toehoorder te zijn bij de Algemene Vergadering.
Website
Op het gebied van de website is er niet heel veel veranderd ten opzichte van het vorige
verslag. De ontwikkelingen op dit gebied heeft het bestuur doorgezet door belangrijke
documenten online te blijven zetten en de verschillende pagina’s te blijven updaten. Hierbij
valt te denken aan de ledenpagina en het Interfacultair Congres. Daarnaast streeft het
bestuur ernaar om de Engelstalige pagina uit te breiden, zodat deze toegankelijker wordt
voor internationale leden.
Verbreding

Het tweede speerpunt waar wij de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest is verbreding.
Dit vertaalt zich vooral naar het werven van nieuwe leden voor een groter draagvlak, de focus
op internationalisering en het onderzoeken naar de mogelijkheden rond het betrekken van
de studieverenigingen verbonden aan de Hogeschool.
Hogeschool Leiden
Het bestuur heeft inmiddels met alle studieverenigingen op de Hogeschool kennisgemaakt,
gekeken naar hun bereidheid om lid te worden van het StOP en hoe de verenigingen op de
Hogeschool in elkaar zitten. Zoals vermeld op de vorige AV is het bestuur in gesprek gegaan
met de Studentenraad en het College van Bestuur van de Hogeschool. Het gesprek en contact
met de Studentenraad is positief. Het StOP heeft ook een door de Studentenraad
georganiseerde brainstormsessie voor de studieverenigingen bijgewoond. Het was even
wachten op de aanstelling van Leny Baas, programmaleider Honours en adviseur
studentenparticipatie binnen het CvB. Dit wachten was het echter waard, omdat het bestuur
vrijwel direct na haar aantreden in gesprek kon. Dit is als erg positief ervaren. In juni zal een
tweede gesprek plaatsvinden, eventueel al met de opvolger van de commissaris Extern, die
dit jaar verantwoordelijk was voor de studieverenigingen op Hogeschool.
Op 17 april is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle studieverenigingen van de
Hogeschool. Drie verenigingen hebben al uitgesproken lid te worden, de andere verenigingen
hebben het lidmaatschap in overweging. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat zij een
goede afweging zullen maken. Op de AV op 1 mei zullen enkele verenigingen als gast
aanwezig zijn. De verenigingen die aangeven lid te willen worden zullen tijdens de ‘WisselAV’ officieel lid worden. In september zal er in samenwerking met het nieuwe bestuur nog
een informatiebijeenkomst georganiseerd worden, speciaal voor de nieuwe besturen van de
studieverenigingen op de Hogeschool.
Nieuwe leden
De afgelopen maanden zijn er meerdere studieverenigingen die zich hebben aangesloten bij
het StOP. Deze ontwikkeling zien wij als erg positief, niet alleen door het grotere draagvlak,
maar ook voor de onderlinge uitwisseling van informatie. De meesten van deze verenigingen
vallen onder de Faculteit der Geesteswetenschappen.
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Internationalisering
Naast het organiseren van bijeenkomsten omtrent internationalisering wil het StOP zich
toegankelijker maken voor internationale studieverenigingen. Wel zijn wij van mening dat
deze ontwikkeling gelijdelijk moet plaatsvinden. Een eerste begin hebben wij gemaakt met
het toevoegen van een engelstalige agenda en een engelse samenvatting van de notulen. De
komende maanden zullen wij inventarseren hoe de verschillende verenigingen hier tegenaan
kijken en wat zij op dit gebied (extra) willen zien.
De portefeuilles
Commissie Overlap
Op 29 maart hebben de voorzitter en vice-voorzitter namens het StOP de Overlap Afspraken
getekend. In de vergaderingen van de Commissie Overlap is dit jaar naar voren gekomen dat
het belangrijk is om elke vereniging goed op te hoogte te brengen van de afspraken. De
getekende afspraken zijn daarom ook meegestuurd met de stukken voor de AV. Het is van
belang dat elk bestuur haar opvolgers goed instrueert over de afspraken. Dit is voornamelijk
van belang voor de organisatie van de EJW’s. Wanneer hier nog specifieke vragen over zijn,
is het bestuur hier altijd over te bereiken.
Er is dit jaar ook voor gekozen goed bij te houden wanneer elke vereniging haar EJW
organiseert, zodat er geen ‘overtredingen’ doorheen glippen. Er zal vanaf dit jaar ook nauwer
contact met Quintus en andere studentenverenigingen worden onderhouden over het
eventueel schenden van de afspraken, door het organiseren van ‘verplichte’ activiteiten in
weekenden die bestemd zijn voor studieverenigingen. De onderhandelingen en gesprekken
zijn constructief, maar het feit blijft dat het StOP en Quintus niet veel dichter bij elkaar komen.
Er is voortgang geboekt doordat er meer bewustwording bij Quintus is gecreëerd en er harde
afspraken over een evaluatie en eventuele overtredingen op papier gezet zijn. In juni en
september zal er, met het nieuwe StOP- en Quintus-bestuur, uitgebreid geëvalueerd worden.
Er zal goed gekeken worden naar harde cijfers, eventueel via een enquête, van studenten die
niet met een EJW meegaan door Quintus. Ook is het zaak op tijd afspraken vast te leggen. Het
StOP heeft dit jaar streng gecontroleerd op haar eigen leden of zij zich aan de afspraken
houden. Het bestuur gaat meegeven dit te blijven doen en tegelijkertijd ook te blijven
hameren op een strenge controle op alle partijen die tekenen en participeren in de periode
die valt onder de Commissie Overlap. Het blijft van groot belang voor elke vereniging om
goed en eerlijk te documenteren hoeveel leden er afzeggen of zich niet inschrijven voor het
EJW door activiteiten bij studentenverenigingen.
AVG-Bijeenkomst
Een groot aandachtspunt van dit jaar is de AVG-wetgeving, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht zal gaan. Al vroeg in het jaar heeft het
bestuur getracht de lidverenigingen hierop te attenderen en in de nieuwsbrief hier
consequent op te wijzen en over te informeren. Uiteindelijk zijn enkele StOP-bestuursleden
naar een bijeenkomst gegaan van de Stichting AVG voor verenigingen om meer kennis te
vergaren en is eind maart een aparte bijeenkomst voor de lidverenigingen georganiseerd.
Robin van Vleuten, projectleider Informatisering en facilitaire zaken op de Faculteit der
Geesteswetenschappen en Kirsten Park, Privacy Officer bij G4S, waren aanwezig om de
lidverenigingen beter in te lichten. Het bestuur is van mening dat zij hier goed in geslaagd
zijn, mede dankzij de grote opkomst van verenigingen. De presentatie en notulen zijn
rondgestuurd. In de komende maanden zal het bestuur hier aandacht aan blijven besteden.
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Studieverenigingen Acquisitie Verband
Op 11 april vond het derde en laatste acquisitie-overleg van dit collegejaar plaats. De nadruk
lag op het bespreken van de vorm van een goed contract om sponsoring vast te leggen. Dit
onderwerp is besproken, nadat dit tijdens de tweede bijeenkomst ter sprake kwam en hier
vraag naar was vanuit de portefeuillehouders Acquisitie. De juridische kennis van de
secretaris en penningmeester kwam goed van pas. Ook is er een update gegeven over de
stand van zaken van acquisitie van elke vereniging, zijn de laatste tips en tricks uitgewisseld
en is er tot slot gesproken over het goed overdragen van acquisitietaken, kennis en
verantwoordelijkheden. De deelnemers van de bijeenkomsten waren er erg over te spreken.
Aan het volgende StOP-bestuur zal worden aangeraden op dezelfde voet verder te gaan en zo
snel mogelijk in het nieuwe jaar met nieuwe portefeuillehouders bijeenkomsten te
organiseren, zodat zoveel mogelijk kennis gedeeld en gebruikt kan worden.
Maandelijkse nieuwsbrief
De afgelopen maanden heeft de Secretaris de lidverenigingen iedere maand een nieuwsbrief
gestuurd. Naast belangrijke informatie voor de studieverenigingen werd er telkens een
agenda bijgevoegd met data van belangrijke evenementen vanuit de Universiteit en
activiteiten van de lidverenigingen. Lidverenigingen dienden aan de Secretaris door te geven
welke activiteiten zij gepromoot willen hebben. Hierbij dient het te gaan om activiteiten waar
studenten van verschillende opleidingen of verenigingen naar toe kunnen gaan. De afgelopen
maanden werd in een enkel geval een extra nieuwsbrief gestuurd om de lidverenigingen
beter op de hoogte te kunnen houden. De komende maanden zal er daarnaast meer aandacht
geschonken worden aan het promoten van activiteiten van de verschillende lidverenigingen.
Media
Onder media valt naast het eerder genoemde beleid omtrent de website en de nieuwsbrief,
ook het gebruik van Facebook. Facebook is de afgelopen maanden steeds meer gebruikt en
dit zal het bestuur in de komende maanden doorzetten. Facebook wordt vooral ingezet 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. Als laatste wordt via Facebook aandacht
gevraagd voor eenmalige evenementen of externe partijen, te denken valt aan de NSE of het
Mentornetwerk.
Studieverenigingengids
De studieverenigingengids bleek meer werk dan gedacht, maar uiteindelijk is de klus
geklaard en is er een heel mooi resultaat. Als het goed is hebben alle verenigingen deze gids
enkele maanden geleden ontvangen, mocht dit niet het geval zijn, laat het dan nog even
weten!
Landelijk Besturengala
Op vrijdag 8 juni vindt het Landelijk Besturengala plaats in Pakhuis 17 in Rotterdam,
georganiseerd in samenwerking met StudieVerenigingenRaad Delft en VIDIUS uit Utrecht. Op
dit gala zijn besturen van studieverenigingen uit Delft, Utrecht en Leiden welkom. Men kan
eventueel met hun opvolger als ‘date’ naar dit gala om het jaar af te sluiten. Voor de komende
besturen is dit de ideale mogelijkheid om alvast andere besturen te leren kennen en kennis
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te maken met ‘het bestuursleven’. Informatie over kaartverkoop zal spoedig volgen. We gaan
kijken naar de mogelijkheden voor het regelen van bussen.
Interfacultair Careerevent
Wegens organisatorische problemen heeft het Careerevent dit jaar helaas geen doorgang
kunnen vinden. Er had eerder begonnen moeten worden met het vormen van de commissie,
zodat zij ook rekening kunnen houden met eventuele bijdragen in hun (her)begroting. Er
zal aan onze opvolgers worden meegegeven dat dit een kansrijk evenement is dat veel
steun heeft binnen de universiteit, maar dat er op tijd begonnen dient te worden aan een
dergelijk evenement.
BHV Cursus
Op dit moment zijn de data bekend voor de BHV-cursussen voor de nieuwe f.t.-besturen. Deze
data worden gecommuniceerd naar de huidige besturen en samen met de nieuwe besturen
kan er overlegd worden wanneer er deelgenomen wordt. Het StOP heeft weer een aantal
plekken gekregen vanuit de universiteit. Doordat er meerdere verenigingen bij zijn gekomen,
moet er gekeken worden welke verenigingen behoefte hebben aan deze cursus en of er plek
is. Dit zal het StOP zo goed mogelijk coördineren.
Interfacultair Congres
Het Interfacultair Congres 2018 ‘Failure Festival: Making the Most of Mistakes’ is een groot
succes geweest. Rond de 100 studenten namen deel aan de workshops. Op het moment van
schrijven zal de commissie nog bij elkaar komen om te evalueren. Doordat het voor de
tweede keer een succes is gebleken, wordt aan het komende bestuur meegegeven om dit
congres wederom te organiseren.
Leidsch Debat
De Leidse Marekerk was op 6 maart het decor van het Leidsch Debat. Het bestuur kijkt terug
op een geslaagd en interessant debat tussen de Leidse lijsttrekkers voor de
Gemeenteraadsverkiezingen, geleid door burgemeester Lenferink. De Marekerk zat goed vol.
De organisatie was in handen van de SPIL, B.I.L., Emile, Labyrint, ELSA, CoDe en het
Faculteitsbestuur Sociale Wetenschappen van L.S.V. Minerva. Het StOP droeg € 100,- euro bij.
Dit kon gezien worden als een steun in de rug voor de samenwerking tussen de verenigingen.
Het Leidsch Debat is een prachtige traditie en een mooi initiatief van studieverenigingen en
moet zeker in stand gehouden worden. Er is uitgebreid met de organisatoren geëvalueerd en
dit zal doorgegeven worden aan de opvolgers. Er wordt aangeraden snel in het collegejaar te
beginnen met een eventuele organisatie, te blijven proberen het Leidsch Debat interfacultair
te organiseren en te kijken naar de opties voor een nieuw debat. Dit kan in 2019 eventueel
op een andere locatie worden georganiseerd, in verband met het verwachte aantal
aanwezigen bij een volgend debat. Met de Provinciale Statenverkiezingen en verkiezingen
voor het Europees Parlement zijn er in 2019 genoeg mogelijkheden.
Interfacultair feest
Net als vorig jaar heeft het StOP zich aangesloten bij de vergaderingen voor het Interfacultair
Feest. Hierbij is de rol van het StOP faciliterend en ondersteunend. Dit jaar heeft het feest op
dinsdag 27 februari 2018 plaatsgevonden, waarbij weer honderden studenten van
verschillende faculteiten aanwezig waren. De winst van het feest zal dit jaar naar KNGF
Geleidehonden gaan, de precieze hoogte moet op moment van schrijven echter nog
vastgesteld worden. Na weer een succesvolle editie kan er alvast gekeken worden naar een
volgend feest.
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Begroting
De toelichting op de begroting vinden jullie hieronder in Bijlage 3.
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Bijlage 3. Herbegroting, Balans en Toelichting
StOP – Collegejaar 2017-2018

v.10042018
'16-'17

Begroot

'16-'17

'16-'17

Herbegroot

Gerealiseerd

'17-'18

Begroot

01-'18

10-04-'18

Herbegroot

Gerealiseerd

Inkomsten
ALGEMEEN
a.

Contributie

€

175,00 €

185,00 €

165,00 €

370,00 €

370,00 €

340,00 (1)

b.
c.

Universiteit (SOZ)
Eigen vermogen

€
€

500,00 €
250,00 €

500,00 €
47,02 €

- €
399,44 €

500,00 €
- €

500,00 €
-€

500,00 (2)
(500,00)

Totaal inkomsten: €

925,00 €

732,02 €

564,44 €

870,00 €

870,00 €

340,00

-

Uitgaven
ACTIVITEITEN
a.

ALV's

€

-€

-€

-€

30,00 €

-€

b.

Interfacultair Congres €

-€

-€

- €

150,00 €

150,00 €

- (3)

c.

Eindejaarsborrel

€

-€

-€

- €

200,00 €

100,00 €

107,30 (4)

d.

Carrière-evenement

€

-€

-€

-€

20,00 €

20,00 €

- (5)

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 €

-€

-€

- €

4,96 €

4,96 (6)

k.

Leidsch Debat

€

-€

-€

-€

- €

100,00 €

- (7)

Subtotaal €

535,00 €

350,00 €

250,00 €

400,00 €

374,96 €

112,26

123,42

VERENIGINGSKOSTEN
l.

Website

€

120,00 €

108,29 €

108,29 €

110,00 €

123,42 €

m.

Kantoorkosten

€

10,00 €

10,00 €

3,50 €

10,00 €

8,12 €

- (8)

n.

Representatiekosten

€

60,00 €

63,73 €

63,73 €

65,00 €

-€

20,00 (9)

o.

Bankkosten

€

140,00 €

140,00 €

138,92 €

140,00 €

140,00 €

63,76 (10)

Subtotaal: €

330,00 €

322,02 €

314,44 €

325,00 €

271,54 €

207,18

161,50 (11)

OVERIG
p.

Studieverenigingengids €

-€

-€

-€

85,00 €

163,50 €

q.

Onvoorziene uitgaven €

60,00 €

60,00 €

-€

60,00 €

60,00 €

-

Subtotaal €

60,00 €

60,00 €

- €

145,00 €

223,50 €

161,50

Totaal uitgaven: €

925,00 €

732,02 €

564,44 €

870,00 €

870,00 €

480,94
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StOP – Balans

v.10042018

10 april 2018
Activa

Passiva

Bankrekening

€ 1.313,43

Debiteuren
Universiteit Leiden
Leden (contributie)

€ 500,00
€ 60,00

Totaal

€ 1.873,43

Eigen vermogen

€ 1.310,29

Crediteuren

€ 313,14

Reserveringen
Congres
Leidsch Debat

€ 150,00
€ 100,00

Totaal

€ 1.873,43
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Toelichting op de begroting

(10 april 2018, bij v.10042018)

Algemeen
Op dit moment zijn al weer wat meer uitgaven gerealiseerd en zo komt de realisatie al weer wat
meer richting de herbegroting van januari 2018. 1 Er zijn nog een aantal grote uitgaven in het
vooruitzicht. Als ik de begrote posten kantoorkosten enonvoorziene uitgavenniet meetel, verwacht
ik dat we nog zo'n € 310 zullen uitgeven.2 Op dit moment is er een negatief bedrag van zo'n € 140
gerealiseerd. Met de te verwachten bijdrage van de universiteit en een overgelaten ruimte voor
eventuele onvoorziene uitgaven (welke iets groter wordt door de weggevallen kosten voor het
carrière-evenement) saldeert dat netjes uit.
Specifiek
In de begroting heb ik achter een aantal posten een nummer gezet.
1. Bijgewerkt tot en met 10 april 2018. Zie voor een overzicht van de leden die nog niet
betaald hebben de debiteurenlijst bij de balans.
2. De bijdrage van de universiteit van vorig jaar is in dit boekjaar binnengekomen. Deze wordt
daarom nu afgeboekt naar het eigen vermogen. De bijdrage voor dit jaar is nog niet
binnengekomen.
3. Zie voor een financieel overzicht van het Interfacultair Congres de aparte begroting van dit
evenement.
4. Dit is de nieuwjaarsborrel geworden.
5. Het carrière-evenement gaat niet door.
6. Er is geld uitgegeven aan koekjes en drinken.
7. De factuur hiervan wordt nog verwacht.
8. We verwachten eigenlijk niet hier nog geld aan uit te geven.
9. Er zijn boekenbonnen gekocht voor de twee gastsprekers bij de bijeenkomst over de
Algemene Verordening Gegevensbescherming op 15 maart 2018.
10. De basiskosten voor de bankrekening bedragen € 9,90 per maand. Daarkomen kosten
voor het betalingsverkeer bij. In het vierde kwartaal van 2017 zijn deze kosten hoger door
de overboeking van contributies. Uitgesplitst per kwartaal:
Kwartaal
2017Q3:
2017Q4:

Basiskosten Kosten betalingsverkeer Totaal
€ 29,70
€ 0,09
€ 29,79 (afgeboekt op 26-10-2017)
€ 29,70
€ 4,27
€ 33,97 (afgeboekt op 26-01-2018)

We verwachten dat het resterende inbegrote bedrag realistisch is voor het resterende
gedeelte van dit collegejaar. In 2017Q4 waren veel relatief kleine overboekingen door de
contributies.
11. Specificaties van het boekje: 48 pagina's, oplage 44 exemplaren, binnenwerk full-colour
silk 130grams, omslag full-colour silk 200 grams.
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