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Functies
De functieverdeling binnen het bestuur ziet er als volgt uit:
Janne van der Ploeg - Voorzitter
Faculteiten: Faculteit Geesteswetenschappen en het LUMC.
Portefeuilles: Commissie Overlap, besturenactiviteit en duurzaamheidsworkshop.
Secundaire portefeuilles: GroVer.
Roos Neven - Secretaris
Faculteiten: Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Faculteit der Sociale Wetenschappen.
Portefeuilles: Internationalisering, Media, Leidsch Debat en GroVer.
Diewertje Munten - Penningmeester
Faculteiten: Hogeschool (primair verantwoordelijk).
Portefeuilles: BHV- en EHBO-cursus en Interfacultair Congres.
Secundaire portefeuilles: Commissie Overlap, GroVer en Sporttoernooi.
Gaby de Bruin - Commissaris Intern
Faculteiten: Faculty of Governance and Global Affairs en Honoursvereniging
Portefeuilles: Studieverenigingengids, interfacultair feest en Sporttoernooi.
Secundaire portefeuilles: Interfacultair Congres, Boekendeal en KleVer.
Megan Hulscher - Commissaris Extern
Faculteiten: Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, Faculteit Archeologie en
Hogeschool (secundair verantwoordelijk).
Portefeuilles: Acquisitieoverleg, Boekendeal, AVG, KleVer, Diversiteitstraining en
Alumnitraining.
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Focus
Het Studievereniging Overleg Platform (StOP) legt jaarlijks haar focus op drie centrale zaken:
-

-

-

Communicatie
Het StOP is een communicerende schakel tussen de Leidse studieverenigingen, de
Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden. Het StOP heeft als doel de belangen van
de studieverenigingen te behartigen naar een afvaardiging van de Universiteit en
Hogeschool. Daaraan tegenoverstaand, probeert het StOP de doelen en waarden van
beide instanties te reflecteren naar de studieverenigingen. De communicatie met
studieverenigingen zal met name gaan via de voorzitters van elke vereniging en er zal
ook veel contact onderhouden worden met de assessor van elke faculteit.
Kennisdeling
Om besturen van studieverenigingen te ondersteunen organiseert het StOP jaarlijks
verschillende workshops en trainingen over onderwerpen waarvan de noodzaak aan het
begin van elk academisch jaar worden geïnventariseerd bij elk bestuur. Deze
bijeenkomsten zijn open voor alle leden van het StOP en om voor zo veel mogelijk input
en samenwerking te zorgen wordt aanwezigheid gestimuleerd. De uitkomsten van de
bijeenkomsten kunnen ook gecommuniceerd worden naar de afvaardigingen van de
universiteit en hogeschool.
Verbinding
Het StOP verbindt verenigingen door interfacultaire activiteiten te organiseren en
organiseert meerdere informele bijeenkomsten voor besturen om samenwerking op
bestuurlijk niveau te stimuleren. Het StOP heeft als doel alle lidverenigingen zoveel
mogelijk te met elkaar te verbinden.

De focuspunten van het StOP zijn elk jaar hetzelfde, echter verschilt de uitvoering per bestuur.
De uitvoering van de focuspunten is verder in het beleidsplan te lezen.
Maatschappelijk bereik
Naast de algemene focus van het StOP wilt het bestuur dit jaar meer kennis verspreiden over
de maatschappelijke betrokkenheid van de studieverenigingen. Hieronder verstaat het bestuur
duurzaamheid en milieubewustzijn, maar ook het betrekken van alumni bij studieverenigingen.
Daarnaast zal er dit jaar uitgebreider ingegaan worden op inclusiviteit binnen de wereld van
studieverenigingen.

Algemeen
Algemene vergaderingen
Het convocaat van de algemene vergadering zendt de Secretaris minimaal vijf werkdagen voor
de algemene Vergadering (AV) naar de lidverenigingen. De AV zal plaatsvinden in het
Nederlands en daarom zal er ook alleen een Nederlandse agenda ter beschikking worden
gesteld. Wel zal een korte samenvatting van het gepresenteerde beleid en een korte
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samenvatting van het besprokene in het Engels beschikbaar worden gesteld. De beleidsstukken
zullen alleen digitaal verspreid worden vanwege duurzame redenen.
Raad van Advies
Het doel van de Raad van Advies is om het institutioneel geheugen van het StOP te vergroten
en te behouden en het bestuur te ondersteunen, mocht zij tegen bepaalde problemen aan
lopen. In deze Raad van Advies zitten oud-bestuursleden van het StOP. Dit jaar zal er kritisch
gekeken worden naar de activiteit van elk van de leden van deze Raad en het bijbehorend nut
voor hen om nog een positie in dit orgaan te bekleden.

Communicatie
- Website
Het streven is om de website aankomend jaar nog meer te kunnen verbeteren. De
afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de website, door onder andere de Engelstalige
versie uit te breiden. Aankomend jaar zal de focus liggen op het onderhouden van de
website en het bijhouden van een vorm van een agenda. Door in de agenda zowel de StOP
activiteiten als activiteiten van de universiteit en open activiteiten van lidverenigingen op te
nemen, wanneer lidverenigingen vragen om deze te promoten, zal de agenda actiever
blijven. De website staat het momenteel niet toe om meer dan drie activiteiten in de agenda
te plaatsen, daarom zal er gezocht worden naar een alternatief. Daarnaast zullen er kleine
verbeteringen toegepast worden en zal er meer informatie gedeeld worden over de
interfacultaire activiteiten georganiseerd door het StOP, bijvoorbeeld door middel van
verslagen.
- E-mail
Momenteel maakt het StOP gebruik van een Gmail domein. Het bestuur denkt dat het
wenselijk is om op zoek te gaan naar een ander domein. Omdat het niet meer mogelijk is
om via Plexus een mailadres te krijgen en het bestuur het niet wenselijk acht om een
mailadres van één faculteit te kiezen, wil het bestuur dit jaar op zoek naar een eigen email
domein. In de begroting is hier geld voor vrijgemaakt.
- Maandelijkse nieuwsbrief
De secretaris stuurt iedere maand, met uitzondering van de zomermaanden, een
nieuwsbrief aan de lidverenigingen. Door middel van deze nieuwsbrief worden de
lidverenigingen op de hoogte gehouden van de activiteiten die het StOP organiseert en
wordt andere belangrijke informatie gedeeld. Daarnaast kunnen lidverenigingen open
activiteiten promoten in de nieuwsbrief. Deze activiteiten moeten doorgegeven worden aan
de secretaris zodat zij opgenomen kunnen worden in de nieuwsbrief.
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Financiën
- Kascommissie
Met het oog op de financiële transparantie heeft het StOP een KasCommissie. De
KasCommissie bestaat uit twee leden. De KasCommissie heeft als taak minimaal tweemaal
per jaar de Penningmeester van het StOP te controleren in zijn of haar bezigheden. De
begroting wordt nagelopen, evenals de balans en alle declaraties van bestuursleden.
Tijdens de Wissel-AV zal er een nieuwe kascommissie worden gekozen.
Verenigingsoverleggen en assessoren
De verenigingsoverleggen (VerO’s) zijn een belangrijk middel voor de communicatie tussen de
universiteit, verenigingen en het StOP. Het bestuur streeft ernaar om bij alle
verenigingsoverleggen (VerO’s) van de faculteiten aanwezig te zijn. Door het bijwonen van de
vero’s kan het StOP informatie verschaffen over universitaire ontwikkelingen, meekrijgen wat er
speelt binnen de studieverenigingen en meningen inwinnen over bepaalde kwesties. Bovendien
kunnen er StOP-thema’s worden aangehaald, zoals diversiteit binnen een studievereniging of
de Commissie Overlap afspraken. De faculteitsverantwoordelijke in het bestuur onderhoudt
contact met de betreffende assessor en bespreekt met hem of haar de belangen van de
studieverenigingen op die faculteit.
Studenten- en Onderwijszaken
Om het contact met de Hogeschool Leiden en de Universiteit Leiden zo goed mogelijk te
houden zal het bestuur contact onderhouden met dezen. Deze contacten zijn er om de
lidverenigingen te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen.
De Penningmeester en de Commissaris Extern zullen het contact onderhouden met mevrouw
Leny Baas van de Hogeschool Leiden. De Secretaris en de Penningmeester zullen het contact
onderhouden met Jeroen ’t Hart van Studenten- en Onderwijszaken van de Universiteit Leiden.
Er is gekozen om de Penningmeester bij deze overleggen aanwezig te laten zijn aangezien er
een financiële bijdrage van zowel de Universiteit Leiden als de Hogeschool Leiden ter
beschikking wordt gesteld.

Interfacultaire activiteiten
Interfacultaire activiteiten geïnitieerd vanuit het StOP worden gepromoot in het convocaat en op
de AV. Daarnaast worden lidverenigingen ook op de hoogte gesteld via de mail. Ook zullen de
organiserende lidverenigingen de evenementen promoten via eigen kanalen. De interfacultaire
activiteiten van dit jaar zijn het interfacultair feest, het interfacultair congres en het Leidsch
Debat. Het doel van deze activiteiten is om de krachten van verschillende verenigingen te
bundelen en zo een relatief groter evenement te realiseren.
Het bestuur streeft er naar om de kosten van de activiteiten zo laag mogelijk te houden voor de
leden. De commissies zullen proberen om gaten in de begroting op te vullen door middel van
eigen acquisitie. Het aanmelden voor de organisatie van het congres is mogelijk tot 26
september. Het is mogelijk om in de organisatie van meerdere activiteiten te zitten en bij de
selectie kijkt het bestuur onder andere naar spreiding over de faculteiten en of een vereniging al
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eerder een activiteit heeft georganiseerd. De specifieke activiteiten worden nader toegelicht bij
de portefeuilles.
StOP-bokaal
Naar aanleiding van het succes in voorgaande jaren zal het bestuur het uitreiken van de StOPbokaal dit jaar voortzetten. Hiermee wil het bestuur de integratie tussen verenigingen en
besturen stimuleren. De bokaal is te verdienen door het behalen van het meeste aantal punten,
volgens onderstaande puntenverdeling. De punten worden op CoBo’s, AV’s, StOP-activiteiten
en op sociale media bijgehouden door het StOP-bestuur, echter wordt er van de lidverenigingen
verwacht dat zij kritisch blijven en ons actief mailen als zij samen met een andere vereniging
een activiteit organiseren of als er een situatie voordoet die niet expliciet benoemd staat in de
tabel. Inzicht in het aantal punten van de eigen vereniging is altijd mogelijk, hiervoor kan men
een StOP-bestuurslid contacteren.

Activiteit

Puntenaantal

Aanwezigheid op CoBo

+1 punt per bestuurslid (maximaal +4)

Na de AV

+1 punt meeborrelen

Bezoek activiteit StOP en andere
verenigingen

+2 punten meerdere leden vereniging
+3 punten afvaardiging bestuur
+5 punten voltallig bestuur

Afwezigheid bij een AV

- 2 punten bij afmelding
- 5 punten zonder afmelding

Sociale media

+1 punt verspreiden van
promotiebericht

Bestuurswerving

+3 punten leveren sollicitant

Organiseren van activiteiten met een
andere vereniging

+3 punten per vereniging

Organiseren van een StOP-activiteit

+3 punten

Als eerste de contributie overmaken

+2 punten

Overig

Nader te bepalen door het bestuur
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Portefeuilles
Internationalisering
De Universiteit Leiden is aan het internationaliseren, wat betekent dat er veel internationale
studenten naar Leiden komen. Verschillende studieverenigingen zijn daardoor bezig met het
binnenhalen van internationale studenten. Daarom wil het StOP hier ook dit jaar weer nadruk op
leggen. Door middel van het organiseren van themabijeenkomsten over dit onderwerp kan
hierover informatie uitgewisseld worden door de verenigingen onderling. Daarnaast is het
streven om hierbij een spreker van de universiteit uit te nodigen, deze spreker kan kennis delen
en kan ook de ontvangen informatie van de lidverenigingen terugkoppelen naar de universiteit.
Tot slot zal het StOP proberen de kennisuitwisseling tussen de verenigingen over dit onderwerp
onderling te stimuleren, door het verloop van internationalisering bij de verenigingen individueel
te bespreken.
Commissie Overlap
Het StOP zal dit jaar ook weer plaatsnemen in de vergaderingen voor de Commissie
Overlap. In deze commissie nemen plaats: een vertegenwoordiging van het College
van Bestuur (CvB), het Studieadviseursoverleg (STAP), de Plaatselijke Kamer van
Verenigingen (PKvV), het Studieverenigingen Overleg Platform (StOP), de
EL CID/Vademecum-commissie en als toehoorder een lid van het Leids Assessoren
Overleg (LAssO). Hierin komt het StOP op voor de belangen van de
studieverenigingen en wordt er vooral gekeken naar de eerstejaarsdagen- en
Weekenden. Afgelopen jaar is er een afspraak gemaakt betreffende de overlap tussen de
eerstejaarsweekenden van de studieverenigingen en de VAP-activiteit van Quintus. Het doel
voor dit jaar wordt om te evalueren op deze afspraak en deze door te zetten, en te controleren
dat alle studieverenigingen zich aan de gemaakte afspraak houden.
BHV- en EHBO-cursus
De BHV-cursus wordt ieder jaar positief ontvangen en zal daarom aan het einde van dit
collegejaar wederom georganiseerd worden voor de toekomstige besturen. Hiervoor zullen een
aantal data beschikbaar worden gesteld waarop de besturen deel kunnen nemen aan de
cursus. Voor het aantal plaatsen dat beschikbaar is per vereniging zal er weer worden gekeken
naar de grootte van de vereniging en de activiteiten die door hen georganiseerd worden. Op
basis daarvan en op basis van een korte motivatie zullen er per vereniging plaatsen worden
toebedeeld.
Daarnaast zal er dit jaar weer worden gekeken naar de mogelijkheid voor het aanbieden van
een EHBO-cursus omdat veel verenigingen het belang zagen van een dergelijke cursus. De
kosten hiervan zullen volledig door de lidverenigingen moeten worden betaald. Hiervoor zal er
contact worden opgenomen met de Studentendesk van het Rode Kruis.
Acquisitieoverleg
Elk jaar wordt er door het StOP een acquisitieoverleg georganiseerd waar alle leden van het
StOP welkom zijn om hun kennis te delen betreffende binnenkomende financiën. Het StOP wilt
dit overleg graag aanhouden omdat het erg nuttig kan zijn voor zowel ervaren als onervaren
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verenigingen. De inhoud van het acquisitieoverleg zal in ieder geval bestaan uit een interactief
deel waarin de mogelijkheid tot discussie tussen verenigingen geboden wordt. Daarnaast zal er
getracht worden een spreker te vinden die op een nader te bepalen onderwerp iets dieper in
kan gaan. Mogelijke onderwerpen zullen aan het begin van het verenigingsjaar besproken
worden met alle besturen en later bekend gemaakt worden.
Studieverenigingengids
De studieverenigingengids is een boekje met informatie over alle studieverenigingen die lid zijn
van het StOP. De gids wordt gemaakt om de onderlinge relaties tussen de (besturen van de)
studieverenigingen te verbeteren en te behouden. In deze studieverenigingengids zal elke
lidvereniging een pagina krijgen met daarop een bestuursfoto met de namen van de
bestuursleden, een korte beschrijving van de vereniging en de contactgegevens van de
vereniging. Dit boekje zal net als vorig jaar alleen digitaal worden verspreid.
Media
De media van het StOP bestaan uit de interne communicatie en externe communicatie via de
website en sociale media. De interne communicatie van het StOP verloopt via de nieuwsbrief.
Hierin wordt belangrijke informatie gedeeld en worden de activiteiten van het StOP gepromoot.
Daarnaast is hierin ook ruimte voor het promoten van open activiteiten van lidverenigingen. De
externe communicatie verloopt via sociale media. Het StOP beheert verschillende soorten
sociale media: Facebook, Instagram en LinkedIn. Het bestuur wil aankomend jaar deze
verschillende sites actief beheren door het promoten van de eigen activiteiten, maar deze
ruimte ook open te stellen voor het promoten van open activiteiten van andere
studieverenigingen. Het bestuur streeft om LinkedIn actiever te gaan gebruiken door hierop
verslagen van activiteiten te plaatsen en contact te leggen met studieverenigingen. Daarnaast is
het StOP bestuur van plan om aankomend jaar een constitutiekaart sturen naar haar
lidverenigingen, om lidverenigingen vroeg in het jaar bekend te maken met het StOP bestuur.
Interfacultair Congres
Na het succes van afgelopen jaar zal er dit jaar wederom naar gestreefd worden een
Interfacultair Congres te organiseren. Het streven is om iedere faculteit hierbij te betrekken. Het
Interfacultair Congres is uiteraard open voor leden van alle lidverenigingen, al wordt het maar
door een afvaardiging georganiseerd. Daarom worden ook verenigingen die niet meedoen met
de organisatie benaderd om het congres te promoten. Daarmee wordt de promotie
universiteitsbreed getrokken. Begin september zullen de studieverenigingen die aangesloten
zijn bij het StOP een nieuwsbrief ontvangen waarin al gevraagd wordt om mee te werken aan
dit evenement. Het aanmelden voor de organisatie is mogelijk tot 10 oktober, door een motivatie
te sturen. Bij het samenstellen van de commissie houdt het StOP onder andere rekening met
spreiding van de faculteiten, grootte van de verenigingen en uiteraard de motivatie zelf.
Vorderingen van de organisatie van het congres worden op de AV benoemd.
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Interfacultair feest
Het interfacultaire feest is een evenement dat georganiseerd wordt in een samenwerking tussen
verenigingen en het StOP. StOP faciliteert de vergaderingen en zit deze ook voor. Het concept
is al een aantal jaren een succes. De verenigingen die in de organisatie zitten zijn: Grotius,
HSVL, MFLS, B.I.L., CoDe, Labyrint en de SPIL. Daarnaast zal gekeken worden naar een extra
organiserende vereniging op de faculteit voor Natuur- en Wiskundewetenschappen.
Leidsch Debat
Aankomend jaar zal het StOP in samenwerking met studieverenigingen wederom het Leidsch
Debat organiseren. Ondanks dat er dit jaar waarschijnlijk geen verkiezingen zullen plaatsvinden,
denkt het StOP bestuur dat dit nog steeds een relevante activiteit is die genoeg
geïnteresseerden zal hebben. Doordat er geen verkiezingen zijn, zijn er wellicht juist
interessante sprekers beschikbaar. Daarnaast denkt het bestuur dat een debat dat niet
gebonden is aan een bepaalde verkiezing, juist breed opgezet kan worden en daardoor
interessant voor veel studenten. Het StOP zal in het organiseren van het Leidsch Debat
wederom samen met de SPIL het voortouw nemen. Binnen de commissie zal het StOP een
leidinggevende, maar afwachtende rol innemen.
Boekendeal
Vorig jaar heeft het StOP-bestuur het initiatief genomen om een overkoepelende boekendeal te
sluiten met een boekenleverancier. Veel kleine studieverenigingen hebben problemen met het
sluiten van een goede deal vanwege het lage aantal leden. Wanneer er een overkoepelende
boekendeal is, zal het netto aantal leden hoger liggen en dus hopelijk een hoger percentage
aan acquisitie voortbrengen. Het StOP-bestuur zal dit jaar verder overleggen met de beoogde
boekenleveranciers.
AVG
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dit heeft veel invloed uitgeoefend op de manier waarop verenigingen met gevoelige data
omgaan. Om deze reden is er in jaar 2018-2019 een workshop georganiseerd omtrent deze wet
die erg in de smaak viel. Het bestuur wil aan het begin van het jaar bij alle verenigingen
inventariseren hoeveel er nog behoefte hebben aan hulp bij bepaalde aspecten van de AVG.
Op basis van deze informatie zal er gekeken worden naar de mogelijkheden van een nieuwe
workshop.
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Overleggen
- GroVer
Het StOP bestuur wil in navolging van afgelopen jaar aankomend jaar weer het GroVer
organiseren. Het GroVer is een overleg specifiek voor de grote studieverenigingen, met
meer dan 1000 leden. De verenigingen die hieronder vallen zijn L.P.S.V. Aesculapius,
BASIS, B.I.L., De Leidsche Flesch, J.F.V. Grotius, HSVL, Labyrint, MFLS en SPIL. . Uit het
eerste GroVer bleek dat de aanwezige verenigingen hier enthousiast over waren en dat het
een zeer nuttige samenwerking kan zijn. Het GroVer zal vooral onderwerpen bespreken die
vanuit de verenigingen zelf naar voren komen. Het streven is om het GroVer dit jaar drie
keer te kunnen organiseren. Door dit vroeg in het jaar in de jaarplanning op te nemen, hoopt
het StOP bestuur dat veel van de betreffende verenigingen aanwezig kunnen zijn.
- KleVer
In jaar 2018-2019 is er voor het eerst een GroVer georganiseerd, op basis van een
ledenaantal van minimaal 1000 leden. Aangezien het grootste deel van de Leidse
studieverenigingen minder dan 1000 leden telt, zal het StOP-bestuur inventariseren bij de
kleinere verenigingen of er behoefte is aan een overleg voor kleinere verenigingen (KleVer).
Sporttoernooi
Dit jaar zal het StOP een sporttoernooi voor de lidverenigingen organiseren. Zowel besturen als
leden van de verenigingen kunnen zich opgeven voor dit sporttoernooi. Het toernooi zal
plaatsvinden aan het einde van het collegejaar.
Besturenactiviteit
Net als afgelopen jaar zal er weer een besturenactiviteit georganiseerd worden om de
onderlinge banden tussen de besturen te versterken. De invulling hiervan wordt later bekend
gemaakt. Ook zal er na de halfjaarlijkse AV een borrel georganiseerd worden, en in april een
bestuursinteresseborrel gehouden worden.

Diversiteitstraining
De universiteit heeft als doel om de ondervertegenwoordigde groepen binnen de universiteit
zich welkom te laten voelen, met name studenten met allerlei diverse achtergronden. De
afgelopen twee jaren is er een diversiteitstraining aangeboden door het StOP en de afdeling
Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) van de Universiteit Leiden. Uit de evaluatie van de
afgelopen diversiteitstraining is naar voren gekomen dat het als nuttig ervaren werd, maar dat
de inhoud nog wel aangescherpt moet worden naar de vraag van de studieverenigingen. Dit wilt
het StOP graag bewerkstelligen in samenwerking met het SOZ door te inventariseren waar de
studieverenigingen tegenaan lopen, en welke zaken goed aansluiten op de doelen van de
universiteit. Daaropvolgend zullen er afhankelijk van de beschikbaarheid van de trainster drie
bijeenkomsten georganiseerd worden, in plaats van één lange training. Deze zullen
respectievelijk aan het begin, halverwege, en aan het eind van het collegejaar plaatsvinden.
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Alumnitraining
De universiteit hecht veel waarde aan haar alumni. Er ligt een kans voor veel
studieverenigingen om alumni te betrekken bij de studievereniging; veel alumni zijn ervaren,
financieel stabiel en welwillend om herinneringen aan hun studententijd op te halen. Aan het
begin van het jaar zal er geïnventariseerd worden bij de studieverenigingen of zij alumni
betrekken, hoe zij dat doen en zo niet, of zij dat zouden willen. Op basis van die informatie zal
er gekeken worden of er een alumnitraining georganiseerd zal worden. Deze hoopt het StOPbestuur te organiseren in samenwerking met de Alumni Office van de universiteit.
Duurzaamheidsworkshop
Er zal gekeken worden naar een samenwerking met de Leiden University Green Office (LUGO)
om een workshop te organiseren met het thema duurzaamheid, om zo een duidelijk advies te
kunnen geven aan de studieverenigingen die de behoefte hebben hier meer mee te doen. Het
belang van deze workshop ligt in het verlengde van de belangen van de universiteit.
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Toelichting op de begroting
In de begroting zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van afgelopen jaar.
Wanneer er wordt gesproken over een stijging of daling, zal dit een stijging of daling ten
opzichte van afgelopen jaar betreffen. Wanneer bedragen gelijk zijn gebleven aan afgelopen
jaar zullen deze niet in de toelichting worden benoemd.
De inkomsten uit contributie stijgen omdat er twee nieuwe lidverenigingen bijkomen ten opzichte
van het einde van afgelopen jaar. Dit jaar zal er een financiële bijdrage van €250,- van de
Hogeschool Leiden komen. Deze bijdrage zal dit jaar voor het eerst worden toegekend, aan het
einde van het jaar zal er een evaluatie met de Hogeschool Leiden volgen om te kijken of deze
bijdrage in de toekomst blijft.
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Voor het sporttoernooi wordt €35,- aan inkomsten verwacht. Dit evenement is vorig jaar voor het
eerst georganiseerd, echter pas na het presenteren van de begroting. Om deze reden stonden
deze inkomsten afgelopen jaar niet in de begroting en dit jaar wel. Er wordt verwacht dat er
evenveel teams mee zullen doen als afgelopen jaar, ieder team zal €5,- moeten betalen voor
deelname.
De totale kosten voor activiteiten stijgen in totaal met €425,-. Dit heeft twee oorzaken. Allereerst
wil het bestuur geld vrijmaken om na het CoBo-seizoen activiteiten te organiseren voor de
besturen van studieverenigingen, waaronder een sporttoernooi, borrel en een activiteit waarvan
de invulling nog niet bekend is. Dit doen we om de samenwerking tussen verenigingen te
bevorderen. Daarnaast wil het bestuur meer thema-avonden organiseren dan voorgaande
jaren. De kosten hiervan zitten in fris en koekjes voor tijdens deze evenementen. Onder de
thema-avonden vallen; Internationalisering, Acquisitie, AVG, Diversiteitstraining, Alumnitraining,
Duurzaamheidsworkshop.
De verenigingskosten stijgen ook licht, namelijk met €10,-. De oorzaak hiervoor ligt in gegroeide
representatiekosten en een nieuw email-adres. De kosten voor een bestuursinteresseborrel zijn
gesplitst van de representatiekosten. Hierdoor zijn de representatiekosten hoger ten opzichte
van vorig jaar, om in hapjes en drankjes te kunnen voorzien op AV’s, kaarten te kunnen sturen
naar de studieverenigingen om zo de naamsbekendheid te vergroten en om relatiegeschenken
te kunnen geven aan onze partners.
Voor onvoorziene uitgaven is dit jaar weer 75 euro begroot.
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