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Agenda 
 
1. Opening 

 
 

2. Voorstelrondje 
 
 

3. Mededelingen 

    Voorzitter StOP 

    Lidverenigingen 
 
 

4. Vaststellen agenda 
 
 

5. Notulen Algemene Ledenvergadering 19-09-2017 
 
 

6. Halfjaarlijks verslag 
 
 

7. Wijziging Huishoudelijk Reglement 
 
 

8. Conceptversie Overlapafspraken 2018 
 
 

9. Thema-rondje 
 
 

10. StOP-bokaal 
 
11. Aanstelling Kascommissie 2017-2018 
 
12. Aanstelling Raad van Advies 

 
 

13. W.v.. t. t. K. 
 
 

14. Rondvraag 
 
 

15. Sluiting
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Ad. 6. 
Het  StOP  presenteert  het  halfjaarlijks 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 zullen de voorgestelde wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement gepresenteerd 
worden en zal er ruimte zijn voor vragen. Dit is te vinden in bijlage 4. 

 
Ad. 8. 
De conceptoverlapafspraken zijn door alle partijen ondertekend (CvB, StOP, PkvV, EL 
CID, StAP, LAssO, OWL, HOP). Deze bevindt zich in bijlage 5. 

 
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 Ledenvergadering 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering  
Studieverenigingen Overleg Platform (StOP) 

Datum: Dinsdag 19 september 2017, 19:00 uur 
Locatie: Lipsius, zaal 005 

Presentielijst 
 

Naam  Vereniging Functie 

Tim van Os StOP Secretaris 

Lukas Heeren StOP Penningmeester 

Orline de Jong StOP Algemeen lid en Vice-
voorzitter 

Just Korsten StOP Algemeen lid 

Bas Muntinga StOp 2017-2018 Voorzitter 

Maikel Tuit StOp 2017-2018 Secretaris 

Jan van Staalduinen StOp 2017-2018 Penningmeester 

Fedde van der Herberg StOp 2017-2018 Externe Relaties en Vice-
voorzitter 

Niels Park StOp 2017-2018 Interne Relaties 

Richard Grul Most Voorzitter 

Lejla Behram Most Oud-assessor 

Sabine van Beek  De L.K.V. Penningmeester 

Vera Hendriks De L.K.V  Voorzitter 

Dennis Hulsbosch B.I.L. Secretaris 

Anneke van Diepenbeek B.I.L.  Voorzitter 

Tirtza Lopuhaä Labyrint Commissaris Onderwijs 

Demi Neuteboom L.A.S. Terra Assessor 

Lenneke de Lange L.A.S. Terra Assessor 

Selena Rosinda Emile Voorzitter (f.t.) 

Martine Stroet Emile  Voorzitter (h.t.) 

Fleur van Elk Labyrint Voorzitter 

Sofia de Graaf Labyrint Commissaris Carriere  

Manon Delhaas Itiwana Secretaris  

Jorn van Bladel Itiwana (E.T) 

Lina de Los Rios Torres Itiwana Assessor Onderwijs 

Sabine Werndlij LBC Praeses 

Dion Zandstra LBC Ab Actis (E.T.) 
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Reneé Zijlmans Rothwell LBC Ab Actis 

Lisanne van der Meilen  De Leidsche Flesch Praeses 

Tijs van de Vijver BASIS Extern 

Wierik Jansen Albion Assessor Extern 

Esmée Vogelsang HSVL Praeses (h.t.) 

Sanne Kleijn HSVL Praeses (f.t.) 

Melle Havermans HSVL Vice-praeses (f.t.) 

Thijn van der Kooij SPIL Voorzitter 

Jan-Willem Wesselink SPIL Commissaris Buitenland 

Floor Peeters Gibalaux Secretaris 

Mirthe Voppen SPIL (e.t.) Voorzitter 

Emilie de Raadt SPIL (e.t.) Commissaris Buitenland 

Sietske Couperus SPIL (e.t.) Secretaris 
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Agenda 
 
1. Opening om 19:04 

Afmeldingen zijn van TFLS, Grotius,  

Orline: De voorzitter van het StOP Tristan is in Brussel voor stage dus ik leid vandaag de 

vergadering. 

 

2. Voorstelrondje 

Iedereen in de zaal stelt zich voor. 

 

3. Mededelingen 

• Voorzitter StOP  

Mvr. De Jong heeft een paar mededelingen: 

- Taal en spelfouten zitten ongetwijfeld in de stukken en kunnen achteraf naar de secretaris 

(het reguliere StOP e-mailadres) gemaild worden. 

- De stukken zijn niet meer geprint dus lees het op je digitale hulpmiddelen. Zorg dat het 

geluid uit staat. 

- De presentielijst bevindt zich aan het begin van de ruimte. Als het goed is hebben jullie 

allemaal je naam etc. opgeschreven. Schrijf je a.u.b. in en vergeet niet je 06 nummer op te 

geven om in de groepswhatsapp actief te worden. 

- Er gaat vanavond gestemd worden.  Er zijn verenigingen zoals Labyrint met meerdere 

bestuursleden aanwezig, wat super goed is! Het stemmen gebeurt per vereniging. Dus 

iedere vereniging heeft 1 stem en niet 2 omdat er 2 mensen aanwezig zijn. 

 

• Lidverenigingen 

Er zijn geen mededelingen vanuit de zaal. 

 

4. Vaststellen agenda 

Mvr. De Jong: Missen er nog agendapunten of is het goed? 

Niemand heeft toevoegingen dus wordt de agenda vastgesteld door Mevrouw de Jong 

 

5. Notulen Algemene Ledenvergadering 18-04-2017 

Mvr. De Jong: Zijn er vragen of opmerkingen over de notulen van de vorige Algemene 

Ledenvergadering?. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen van de ALV van 18-04-2017 en deze 

worden goedgekeurd. 

 

6. Eindverslag & Realisatie bestuur 2016 – 2017 

Mvr. De Jong haalt het eindverslag erbij. 

Mvr. Voppen (SPIL): Wordt het eindverslag niet op het bord gepresenteerd? Want ik heb 

het niet.  
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Orline: Iedereen heeft de stukken ontvangen en we waren dit in eerste instantie niet van 

plan. 

Mvr. Vogelsang (HSVL): Wordt er nog iets gepresenteerd aan de hand van, naast het 

beleidsstuk in de bijlage? 

Mvr. De Jong: We kunnen natuurlijk wel iets vertellen. Het StOP heeft het afgelopen jaar 

meerdere speerpunten gehad. We hebben voornamelijk op professionaliteit gefocust. 

Bijvoorbeeld door de nieuwsbrief te standaardiseren, en op regelmatige basis te versturen. 

Daarnaast hebben we ook in het contact met andere partijen professioneler over te komen 

door bijvoorbeeld beter voorbereid te zijn op verwachte uitkomsten. Een ander speerpunt 

was interdisciplinariteit, waar bijvoorbeeld de StOP-bokaal die je nu kunt zien staan een 

leuk voorbeeld van is. Daarnaast zijn we druk geweest met commissie Overlap. Daarover 

hebben jullie veel feedback gehad. Daarnaast hebben we tijdens de zomerreces met Jeroen 

‘t Hart(SOZ) en Quintus gezeten waarin we de situatie over de overlap tijdens de 

eerstejaarsweekenden weer hebben uitgelegd. Het was een positief en goed gesprek. Echter 

was Quintus terughoudend en zij wilde de betreffende VAP niet naar de donderdag 

verplaatsen. Wat in eerste instantie een goede oplossing was en nog steeds is. Een puntje 

communicatie is wel besproken en Jeroen ‘t Hart ondersteunde ons daarin. De mentoren 

tijdens de VAP moeten de EJW’s gaan promoten. Daarnaast hebben we aangedragen dat alle 

studieverenigingen hun weekenden in 1 weekend organiseren mits Quintus daar ook aan 

meedenkt omtrent een oplossing.  Het kan niet zo zijn dat alleen studieverenigingen een 

concessie doen terwijl de andere partij dat niet doet. Dus dit wordt weer vervolgd. 

Mvr. Voppen (SPIL): Er is voor gekozen in EL CID dat gedurende het Faculteitenblok geen 

inschrijving op verenigingen zou plaatsvinden. Uiteindelijk is dit gewoon wel gebeurd 

waardoor veel studenten weggingen wat niet de bedoeling was. 

Mvr. Vogelsang (HSVL): Is het ergens bekend gemaakt dat studentenverenigingen hun 

inschrijvingen niet tijdens het faculteitenblok zouden openen? 

Mvr. Voppen (SPIL): Volgens mij is het vanuit StOP gekomen dat het faculteitenblok en de 

inschrijvingen niet tegelijk waren. 

Mvr. De Jong: Het feit dat verenigingen hun inschrijvingen niet tijdens het Faculteitenblok 

mochten doen, kwam vanuit EL CID. Wij hebben dit niet meegekregen, maar bij de volgende 

commissie overlap moeten onze opvolgers hierop terugkomen. Mocht je iets hebben 

ervaren dat nadelig was in de overlapafspraken, laat het aan ons weten! 

 

Mvr. De Jong: Het afgelopen jaar hebben we ons best gedaan voor de BHV en hebben we 

ons best gedaan voor het Interfacultair Congres. Als hier verder geen vragen zijn, gaan we 

door met het stuk vanaf pagina 13. 

Er zijn geen vragen 

Mvr. De Jong: We gaan door tot pagina 14. 

Mvr. Voppen (SPIL): Ik heb een vraagje over het SAV (Studieverenigingen Acquisitie 

Verband). Hebben jullie een idee op welke faculteiten het SAV het wel werkte? Want op 

FSW ging het niet goed. 
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Dhr. Van der Herberg : Ik denk dat ik je kan aanvullen want het beleidsstuk van het SAV 

gaat over alle studieverenigingen en jouw vraag gaat over het FSW onderlinge verband bij 

de VerO (Verenigingen Overleg van FSW) verenigingen. 

Mvr. Voppen (SPIL): Dan heb ik ze verward. 

Er zijn verder geen vragen 

Mvr. De Jong: Zijn er vragen of opmerkingen over pagina 15? 

Mvr. Vogelsang (HSVL): Net als bij het Interfacultair Congres zal het Interfacultair Feest 

aankomend jaar weer worden georganiseerd door een combinatie van verenigingen. Gaat 

dit weer dezelfde club zijn? 

Dhr. Heeren: Het Interfacultair Feest is organisch ontstaan door een clubje 

bestuursgenoten die samen is gaan zitten. Afgelopen jaar heeft het StOP erbij gezeten zodat 

er op de lange termijn zorg voor wordt gedragen dat het initiatief blijft bestaan omdat het 

erg succesvol en goed is. Binnenkort komt de groep weer bijeen om te bespreken of ze 

verder gaan. 

Mvr. De Jong: Of het volgende StOP-bestuur diezelfde wens heeft, zullen we zo bij de 

presentatie zien. We zullen doorgaan met de begroting en daarvoor geef ik Lukas het 

woord. 

 

Dhr. Heeren: De realisatie staat op het scherm, zoals je ziet. Zoals je ziet is er een 

behoorlijke hap uit het eigen budget genomen. Dit komt omdat SOZ nog niet de 

aangevraagde subsidie heeft overgemaakt. We kregen dit jaar veel subsidie voor het 

congres. Daar lag ook eerst de prioriteit. Daarna werd het wat stiller, gingen veel mensen  

op vakantie en pas later kregen we een mailtje dat we een stuk op moesten sturen om de 

subsidie voor onze eigen begroting te kunnen krijgen. We hebben de benodigde stukken 

opgestuurd en inmiddels hebben we bevestiging gekregen dat we de subsidie krijgen. 

Omdat we het nog niet hebben, kan het hier nog niet op de realisatie staan. 

Dhr. Zandstra (LBC): Gaat er nog iets worden gedaan aan de wanbetalers? Blijven ze wel 

lid? 

Dhr. Heeren: Er zal in ieder geval een gesprek moeten komen met de betreffende 

verenigingen. Er zijn inmiddels 4 herinneringen gestuurd dus ik denk dat nog een 

herinnering weinig effectief zal zijn. 

Dhr. Van de Vijver (Basis): Weet je toevallig of wij een van die verenigingen zijn? 

Dhr. Heeren: Ik twijfel wel maar ik zal het bestand nakijken. 

Dhr. Wesselink (SPIL): Komt er nog een thema-avond aangezien hij hier in de realisatie 

staat? 

Dhr. heeren: Uiteindelijk was deze thema-avond niet meer nodig omdat er een avond met 

een vergelijkbaar thema vanuit de Universiteit werd georganiseerd. 

Mvr. Voppen (SPIL): We moesten ooit een formulier invullen over internationalisering van 

onze vereniging. Krijgen we hier nog terugkoppeling over? 

Mvr. De Jong: Die werkgroep zal vast weer universitair worden opgepakt maar dit duurt 

altijd even. Dus ik ga er vanuit dat daar terugkoppeling over komt. Wij hebben jullie 
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informatie in ieder geval meegenomen in ons gesprek met Jeroen ‘t Hart waarin we kort 

presenteerden hoe studieverenigingen aan het internationaliseren zijn. 

Mvr. Vogelsang (HSVL): Dus die informatie is nu bij een werkgroep? 

Mvr. De Jong: Die informatie is nu bij Jeroen. 

Dhr. Heeren: Zijn er verder nog vragen over de realisatie? Hij is overigens goedgekeurd 

door de Kascie. 

Er zijn geen verdere vragen. 

 

Mvr. De Jong We gaan even kijken naar de toelichting van de eindrealisatie. Zijn daar 

opmerkingen over? 

Er zijn geen opmerkingen. 

 

Mvr. Couperus (SPIL): Zijn er nog flyers uitgedeeld en waren deze effectief? 

Mvr. De Jong: Deze flyers waren ter promotie van de bestuursfunctievacature en hoe 

effectief deze waren, is natuurlijk moeilijk te meten. 

Mvr. De Jong: Zijn er verder nog vragen over de realisatie of de toelichting? 

Mvr. De Jong keurt na de hamerslag het eindverslag, de realisatie en de toelichting op de 

realisatie 2017-2018 goed. 

 

 

7. StOP-bokaal Prijsuitreiking 

Dhr. Van Os: Het afgelopen jaar heeft het StOP de StOP-bokaal in het beleid gezet. Met als 

voornaamste reden bestuursleden een extra rede geven om flink te bonden en actief te zijn 

binnen de Leidse besturencommunity. Overal waar je met je bestuursgenoten naartoe ging 

kon je punten voor krijgen. We hebben ontzettend veel mensen gezien dus dat is al een 

overwinning voor ons an sich. Daarbij is de volgende tussenstand naar voren gekomen. Op 

plaats 3 staat de HSVL, op plaats 2 CoDe en de onbetwiste nummer 1 is de B.I.L. De B.I.L. 

mag de bokaal een jaar lang in hun bestuurskamer zetten en volgend jaar weer mee 

terugnemen mits het volgende StOP-bestuur de StOP-bokaal doorgaat met de StOP-bokaal 

uiteraard. 

 

Er volgt applaus 

 

8. Bestuurswissel 

Voor dat we gaan wisselen, willen we onze opvolgers nog even voorstellen. Jan, Niels, 

Fedde, Bas en Maikel gaan het stokje van ons overnemen.  

Het kandidaatsbestuur van het StOP stelt zich voor.  

Mvr. De Jong: Zijn er nog verenigingen tegen de huidige samenstelling van het 

kandidaatsbestuur? 

Er volgt een stilte. 

 

Mvr. De Jong: Dat is mooi! In dat geval dechargeer ik bij de volgende hamerslag Just Korsten 
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als Algemeen Lid, Lukas Heeren als Penningmeester, Tim van Os als Secretaris, Tristan 

Schyns als Voorzitter, Mijzelf, Orline de Jong als Vice-Voorzitter en installeer ik Bas 

Muntinga als Voorzitter, Maikel Tuit als Secretaris, Jan van Staalduinen als Penningmeester, 

Fedde van der Herberg als Commissaris Extern en Niels Park als Commissaris Intern van 

het Studieverenigingen Overlegplatformbestuur. 

 

Het h.t. bestuur 2017-2018 neemt het over. 

 

De nieuwe voorzitter bedankt het StOP voor het afgelopen jaar en het inwerken. 

Daarnaast dechargeert hij Niels Park als lid van de Kascie. 

 

9. Beleidsplanpresentatie & Begroting bestuur 2017 – 2018 

Dhr. Muntinga pakt het beleidsplan erbij om gezamenlijk te doorlopen en geeft de 

lidverenigingen de kans om vragen te stellen 

Mvr. Voppen (SPIL): Worden de leden van de Kascie ook uitgehamerd? 

Dhr. Muntinga: Op de volgende ALV zullen deze uitgehamerd worden. 

Dhr. Van der Kooij (SPIL): Wie zal volgend jaar de functie van Vice-voorzitter op zich 

nemen? 

Dhr. Muntinga: Fedde van der Herberg zal naast zijn functie als Externe Relaties ook de 

functie van Vice-voorzitter gaan vervullen. 

Mvr. Voppen (SPIL): Waarom is het Interfacultair Congres gesplitst? Over twee 

verschillende personen.  

Dhr. Muntinga: Dit jaar zullen er twee bestuursleden van het StOP verantwoordelijk zijn 

voor het Interfacultair Congres, aangezien vorig jaar bleek dat er meer bij kwam kijken dan 

voor te voren gedacht werd. Door de verantwoordelijkeid te verdelen zal dit makkelijker op 

te vangen zijn. 

Mvr van der Meulen (DLF): Waarom is Jan niet verantwoordelijk voor de Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid? 

Dhr. Muntinga: Jan heeft meer ervaring met de Faculteit der Wiskunde en 

Natuurwetenschappen. Daarnaast heeft Maikel meer ervaring met de Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid, gezien het feit dat hij vorig jaar voorzitter van CoDe was. 

Mvr. Vogelsang (HSVL): Gaan beide verantwoordelijken voor het Interfacultair Congres bij 

de vergaderingen zitten? 

Dhr. Muntinga: Beiden zullen inderdaad daarbij aanwezig zijn, wel zullen zij onderling een 

verdeling maken over wie wat doet. 

Mvr. Vogelsang: Ik heb een meer algemene vraag. Jullie vormen de schakel tussen 

verenigingen en de faculteit. Dit lijkt mij echter niet heel efficient, aangezien wij zelf heel 

veel doen met de faculteit.  

Dhr. Muntinga: Dat snappen wij natuurlijk, maar hierbij moet je vooral aan dingen denken 

die universiteitsbreed gelden, zoals het contact met Lasso of de commissie-overlap 

afspraken.  
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Dhr. Van Os: Ik kan hierop nog wel een aanvulling geven, je kan denken aan dingen als de 

voorbereiding op de arbeidsmarkt. Het StOP neemt veel deel in overleg in verschillende 

werkgroepen over diverse thema’s als internationalisering, diversiteit en duurzaamheid. 

Hier halen wij informatie vandaan dat voor de studieverenigingen nuttig kan zijn en 

kunnen wij problemen of zaken noemen die onder de studieverenigingen gelden. 

Mvr. Voppen (SPIL): Onder het puntje alv staat dat jullie de agenda twee-talig willen 

presenteren. Waarom doen jullie dit? Zijn er internationale leden?  

Dhr. Van de Vijver (BASIS): Ik ben van BASIS en ben het enige nederlandstalige 

bestuurdslid.  

Mvr de Raadt (SPIL): Over verdere internationalisering: komt de  thema-avond terug? Want 

het lijkt me goed, gezien de ontwikkelingen, dit door te zetten.  

Dhr. Muntinga: Wij gaan binnenkort naar een werkgroep over dit onderwerp en willen dit 

even afwachten. Daarnaast willen wij peilen hoeveel van de lidverenigingen hier behoefte 

aan hebben en in welke mate. 

Mvr. Voppen (SPIL): Waarom bieden jullie zelf geen platform? Steeds meer internationale 

studies die hier zelf behoefte aan hebben. 

Dhr. Muntinga: Komend jaar willen wij op ALV’s meer een platform voor zulke thema’s 

bieden waar vanuit de lidverenigingen punten aangedragen kunnen worden. Daarnaast 

gaan wij dus kijken of de lidverenigingen behoefte hebben aan een aparte bijeenkomst over 

dit onderwerp. 

Mvr. Van der Meulen (DLF): Waarom hebben jullie de nieuwe functies ingesteld? 

Dhr. Muntinga: Eigenlijk is dit een initiatief van onze voorgangers. De functies Algemeen 

Lid was vroeg nogal vaag en op deze manier is er naar buiten toe meer duidelijkheid wie 

waar over gaat. Inhoudelijk zullen ze niet heel veel gaan veranderen, aangezien wij met 

portefeuilles werken 

Dhr. Van der Herberg: De functies veranderen inhoudelijk ook. Zo heb ik als Externe 

Relaties vooral portefeuilles die hierop aansluiten en hetzelfde geldt voor Niels als Interne 

Relaties.  

Mvr. Hendriks (De L.K.V.): Worden alle stukken ook tweetalig?  

Dhr. Muntinga: Voor nu doen wij alleen een agenda en een samenvatting van de notulen. 

Hierdoor kunnen de internationale leden alsnog een beeld krijgen van waar wij het over 

gaan hebben en over hebben gehad, wij willen op dit gebied steeds kleine stapjes zetten.  

Mvr. Hendrinks (De L.K.V.) : Maar dan hebben zij dus nog steeds niets aan het StOP.  

Dhr Tuit: De komende weken zullen wij gaan peilen hoe de verschillende verenigingen hier 

tegenover staan, zowel internationale als niet-internationale verenigingen. Ons beleid 

zullen wij zo veel mogelijk baseren op de input van jullie en vooral de internationale 

verenigingen. Zij kunnen dan zelf aangeven wat zij fijn vinden en hierop kunnen wij dan 

inspelen. 

Mvr. Kleijn (HSVL): Jullie willen een raad van advies? Hoe gaan jullie dit doen en hebben wij 

hier inspraak in? 
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Dhr. Muntinga: Wij zullen eerst op zoek gaan naar mogelijke leden voor onze RvA, dit zullen 

oud bestuursleden van het StOP worden. Op de volgden ALV zullen wij hen presenteren en 

inhameren.  

Mvr. Lopuhaä (Labyrint): Hoeveel aanmeldingen zijn er geweest voor drank- en 

drugsbijeenkomst? 

Dhr. Van Os: Bij de bijeenkomst waren 14 bestuursleden van 4 verschillende verenigingen 

aanwezig. De bijeenkomst was heel interressant en wij raden het nieuwe bestuur dan ook 

aan om dit door te zetten 

Mvr. Van der Meulen (DLF): Wij wilden daar graag heen gaan, maar konden niet omdat het 

in de zomer was en wij druk waren met inwerken.  

Dhr. Muntinga: Wij zullen evaluaren wat de verenigingen ervan vonden en zullen dan 

kijken of wij dit nogmaals willen organiseren, hierbij zullen wij dan beter rekening houden 

met de data. 

Dhr. Van Bladel (Itiwana): Staat het drankprotocol van de universiteit ergens online en zo 

ja, waar is dat te vinden? 

Dhr. Muntinga: Als het goed is staat het in onze mail en wij zullen dit naar jullie doorsturen 

en op de website plaatsen. 

Mvr. Van Diepenbeek (B.I.L.): Wat is het doel van het studieverenigingen Acquisitie 

Verband?  

Dhr Muntinga: Het idee is vooral om ideeën op te doen en van elkaar te leren. Voor 

acquisitie zijn er veel verschillende aanpakken en manieren.   

Dhr. Van der Herberg: Ik vond het zelf heel nuttig, je kan veel van elkaar leren en anders is 

het altijd handig om het even op te frissen. 

Mvr. Kleijn (HSVL): Hoeveel mensen mogen er komen naar sav?  

Dhr. Van der Herberg: In principe alleen portefeuillehouders Acquisitie, het is wel mogelijk 

om met een extra bestuurslid te komen als die geinteresseerd is.  

Mvr. De Raadt (SPIL): Jullie willen dit jaar een studieverenigingengids maken, hoe denken 

jullie dat te gaan doen met bijvoorbeeld deadlines? En willen jullie dan e.t. of f.t. besturen, 

in verband met wisselende bestuurswissels.  

Dhr. Van Staalduinen: Het klopt dat niet iedereen wisselt op hetzelfde moment, de meesten 

wisselen echter wel in september en oktober. De besturen van dit jaar willen wij er in en 

wij hopen het ongeveer in november af te hebben. 

Mvr. Couperus (SPIL): Vorig jaar is er heel veel geld vanuit fondsen en subsidies naar het 

Interfacultair Congres gegaan. Dit is wel eenmalig, dus hoe gaan jullie dat dit jaar 

opvangen?  

Mvr. Voppen (SPIL): Daar wil ik nog iets aan toevoegen, want jullie hebben maar 150 euro 

begroot voor het interfacultair congres. Hoe gaan jullie dat doen?.  

Dhr Park: Wij gaan peilen welke verenigingen mee willen doen, vervolgens gaan wij kijken 

hoe wij dit samen financieel klaar kunnen spelen. Dan kunnen wij rustig kijken of en 

hoeveel wij van fondsen kunnen krijgen.  
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Mvr. Vogelsang (HSVL): Veel begrotingen van verenigingen zijn al rond, dus dan moet de 

inleg uit onvoorzien komen. Misschien kunnen jullie nu al kijken welke verenigingen 

hieraan mee willen doen.   

Dhr. Muntinga: Wij gaan hier zo snel mogelijk mee aan de slag. 

Dhr. Van der Kooij (SPIL): Leuk idee die studieverenigingengids, maar het kan nogal een 

rommeltje zijn op de bestuurskamer. De gids kan dan verloren gaan tussen alle troep en dit 

zou uiteraard heel jammer zijn, maken jullie hem op papier of kunnen wij hem ook als pdf 

ofzo krijgen? 

Dhr. Van Staalduinen: Wij gaan de gids online bestellen en kopen dus dan hebben wij hem 

uiteraard ook digitaal. Deze kunnen jullie dan ook krijgen. 

Mvr. Voppen (SPIL): Kunnen wij de begroting van het congres ook inzien? Interessant om te 

kijken waar al dat geld heen is gegaan.  

Mvr. De Jong: Dit is op de vorige ALV ook al gevraagd. 

Dhr. Staalduinen: Dit jaar zal er geld heen gaan vanuit stop, vorig jaar was dit niet zo. Wij 

zullen zelf 150 euro er in stoppen.  

Mvr. Voppen (SPIL): De rest is vooral interressant.  

Dhr. Staalduinen: Vorig jaar heeft het Congres rond de 2000 euro gekost. 

Mvr. Voppen (SPIL): Hebben jullie er al over nagedacht hoe jullie dat dit jaar gaan doen? 

Mvr. Couperus (SPIL): Aangezien vorig jaar veel geld van externen is gekregen. 

Dhr. Staalduinen: Gaan we nog naar kijken. 

Mvr. De Raadt (SPIL): In jullie beleidsplan staat dat de contributie omhoog gaat naar 10 

euro per jaar en dat het 5 was. Hebben jullie meer uitleg naast dat het StOP steeds verder 

groeit? 

Dhr. Staalduinen: Deze vraag willen wij uiteraard graag beantwoorden. Contributie van het 

StOP is heel lang 10 euro geweest, dit staat ook nog zo in het HR. Een paar jaar geleden is de 

contributie naar 5 euro per jaar gegaan, zonder echte reden. Sindsdien is er wel geld uit het 

eigen vermogen gehaald, niet altijd bij de realisatie maar wel vaak bij de begroting. Nu 

willen wij dat voorkomen. Is het goed als wij deze vraag even parkeren en behandelen bij 

begroting? 

Mvr. Van Diepenbeek (B.I.L.): Hoe worden de punten bijgehouden voor de StOP-bokaal. 

Dhr. Muntinga: Het is de bedoeling dat jullie zelf bijhouden waar je punten voor wilt krijgen 

en dit laat weten aan de secretaris van het StOP. Maikel houdt een schema bij met welke 

vereniging waar punten voor krijgt. 

Mvr. De Raadt (SPIL): Wat valt er onder overige punten? 

Dhr. Van Staalduinen: Dit is nader te bepalen door het bestuur. 

Dhr. Muntinga: Als er verder geen vragen zijn dan stel ik voor dat we verder gaan naar de 

begroting. Hiervoor geef ik het woord aan Jan. 

 

Jan pakt de begroting erbij. 
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Dhr. Van Staalduinen: Allereerst wil ik even melden dat de nummers door de war gegaan 

zijn bij de omzetting naar pdf. Dit kan verwarring opleveren, maar let daar niet teveel op. 

Zijn er nu al algemene vragen? 

Mvr. Voppen (SPIL): Ja, kan je nog verder toelichten waarom de contributie is verhoogd. 

Dhr. Van Staalduinen: Naar ons inzicht is dit nodig om het StOP goed te laten draaien.  

Mvr. De Raadt (SPIL): Jullie doen heel makkelijk over deze verdubbeling. 

Dhr. Van Staalduinen: Zoals al gezegd hebben wij ons hierbij op historische data gebaseerd, 

dit stond altijd al zo in het HR en wij kunnen nu veel meer doen. 

Dhr Muntinga: Daarnaast kunnen wij dit nu doen zonder uit ons eigen vermogen te moeten 

putten, wat wij willen houden als buffer voor bij problemen. 

Mvr. Vogelsang (HSVL): Hebben jullie hierover gepraat met verenigingen, want voor 

sommige kleine verenigingen kan 10 euro heel veel zijn. Het zou zonde zijn als bepaalde 

verenigingen hierdoor niet aan het StOP kunnen deelnemen. 

Dhr. Van Staalduinen: Om dit op te lossen zouden we kunnen denken aan een getrapt 

systeem. Eerst zullen wij met deze verenigingen praten en dan kijken of dit een probleem 

vormt, daarna kunnen wij kijken naar mogelijke oplossingen. 

Mvr. Van der Meulen (DLF): Als jullie getrapt gaan doen, wordt het dan voor andere 

verenigingen meer dan 10 euro? 

Mvr. Hendrink (De L.K.V.): Moet dit aangepaste lidmaatschap dan niet al in het beleidsplan 

gezet worden? 

Dhr. Van Staalduinen: Zoals gezegd gaan wij eerst peilen of dit voor problemen gaat zorgen 

en dan kijken we verder. 

Mvr. Kleijn (HSVL): Waar ga je dit extra geld aan uitgeven?  

Dhr. Van Staalduinen: Wat hier staat. 

Mvr. Kleijn (HSVL): Zou je het misschien iets meer kunnen specificeren? 

Dhr. Van Staalduinen: Uhm ja. Allereerst zijn er twee nieuwe posten bijgekomen, en 

daarnaast klopte de begroting van vorig jaar niet helemaal. Groot deel van het extra geld 

vervangt het geld dat we eerdere jaren uit het eigen vermogen haalde. Een ander groot deel 

gaat naar het congres en de studieverenigingengids. 

Mvr. Voppen (SPIL): Waarom heb je een eigen vermogen op de begroting staan, wat is hier 

de reden voor? 

Dhr. Van Staalduinen: Het eigen vermogen geeft vooral meer speelruimte om dingen te 

kunnen. Mocht er nu een leuk idee ontstaan of aan iets anders veel behoefte bestaan dan 

kunnen wij dat alsnog uitvoeren. 

Dhr. Van Os: Het eigen vermogen is vooral nodig als iets misgaat, willen ook niet 

verenigingen overal voor op laten draaien.  

Dhr. Van der Herberg: Mochten wij iets niet kunnen betalen, dan kunnen wij het eigen 

vermogen gebruiken, anders zouden we dan failliet gaan. 

Dhr. Van Staalduinen: Kunnen wij dit instemmen, puntje a op de begroting? Of zijn er nog 

vragen? 

Mvr De Raadt (SPIL): Ik heb nog eenvraag over de uitgaven in de begroting. De 

eindejaarsborrel is veruit de grootste kostenpost. Een paar posten zijn weg ten opzichte 
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van vorig jaar zoals de wisselborrel en het geld dat naar een goed doel ging. Hebben jullie 

hier wel goed over nagedacht? 

Dhr. Van Staalduinen: Hiervoor verwijs ik jullie graag naar de toelichting. De wisselborrel 

vonden wij niet nodig, omdat jullie elkaar de komende weken nog heel veel zien om te 

netwerken. Vorig jaar was er een wisselborrel, nu is er vanavond de Constitutieborrel van 

Grotius. Daarnaast vonden wij het niet nodig om geld naar het feest te sturen, met als 

voornaamste reden dat het StOP hier alleen bijzit ter advies en om de samenwerking 

soepeler te kunnen laten verlopen.  

Mvr. Voppen (SPIL): Jullie zijn het platform voor studieverenigingen en geven 200 euro aan 

iets wat niet officieel met het zijn van een platform te maken heeft. Persoonlijk vind ik 200 

euro heel veel, vooral vergeleken met de 150 euro die naar het congres gaat. Deze 

verhouding vind ik nogal scheef. 

Dhr. Van der Herberg: Wij zien juist veel waarde in een eindejaarsborrel, dat biedt een 

informele gelegenheid waar verenigingen samen kunnen komen en praten over zaken waar 

zij tegenaan lopen. Dit is juist ook waar het StOP voor staat.  

Dhr. Muntinga: Vorig jaar waren de besturen over de wisselborrel juist erg positief. De 

constitutieborrel van Grotius staat nu in de weg en daarom hebben wij gekeken naar 

andere mogelijkheden hiervoor.   

Dhr. Van Staalduinen: Daarnaast zijn de meeste besturen nu heel druk. Wij hebben besloten 

voor het congres maar 150 te begroten, vooral omdat hier de inkomsten vanuit veel andere 

bronnen moet komen. Voor de borrel zijn wij de enige die inleggen. 

Dhr. Wesselink (SPIL): Met 200 euro voor een borrel kan je niet heel veel, is het dan niet 

beter die 200 naar iets anders te sturen waar je er veel meer aan hebt. Hier ben ik het eens 

met Myrthe, dat je het dan beter in het Congres kan stoppen. 

Dhr. Van Staalduinen: Voor de borrel maakt elke euro meer verschil. Voor het Congres is dit 

minder relevant door de verschillende inkomstenbronnen. 

Dhr. Wesselink (SPIL): Met 200 euro meer naar het Congres kan je toch beter inspelen op 

de mogelijk hoge kosten, aangezien je ook niet weet hoe het gaat lopen. 

Dhr. Van Staalduinen: Ik denk dat je relatief mee toevoegt met 200 euro door het in de 

borrel te stoppen, daar maakt het meer verschil. 

Mvr. De Raadt (SPIL): Ik denk dat het nu vooral gaat om de verhouding informeel en 

formeel. Dit zou anders moeten zijn. Jullie moeten meer nadenken over die verhouding en 

dan kijken hoeveel jullie in de eindejaarsborrel verhoudingsgewijs stoppen.   

Dhr. Van der Herberg: Wat misschien niet helemaal duidelijk is, is dat het StOP veel meer 

activiteiten organiseert dat wat er op de begroting staat. Hierbij kan je denken aan het 

Acquisitieoverleg, dit kost geen geld, maar telt wel mee als formele activiteit. De 

verhouding lijkt hierdoor misschien schever dan dat die daadwerkelijk is.  

Dhr. Van Staalduinen: Om terug te komen op wat Jan-Willem (Dhr. Wesselink) zei, het is 

correct dat je niet weet hoe dat gaat lopen, volgende ALV kijken wij hoe het gaat en dan 

kunnen wij altijd nog aanpassingen maken.  

Dhr. Wesselink (SPIL): Dat is inderdaad het lastige met begroting, maar waarom nu die 200, 

wat kan je ermee? 
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Mvr. Vogelsang (HSVL): Is het misschien een idee om het niet aan einde te doen, maar juist 

halverwege. Dan hebben de besturen er misschien nog wat aan. 

Dhr. Van Staalduinen: Gaan we meenemen, wat willen jullie zelf?  

Mvr. Van Diepenbeek (B.I.L.): Een nieuwjaarsborrel lijkt mij inderdaad handiger, dan heb je 

meer aan het netwerken. 

Dhr. Van Staalduinen: We nemen het mee en hier komen wij later dan nog op terug. Zijn er 

verder nog vragen over de contributie? Nee? Dan gaan we verder naar puntje B, SOZ 

inkomsten. Geen vragen? Dan door gaan we door. 

 

Jan loopt de verschillende punten stap voor stap door. 

 

Dhr. Van Staalduinen: Zijn er nog vragen over het laatste gedeelte? 

Mvr. Van der Meulen (DLF): Waarom is de post van de benefietactiviteit weggehaald? 

Dhr. Van Staalduinen: Vorig jaar was dit het Interfacultair Feest waar het StOP 100 euro 

heeft ingelegd, de winst ging toen naar Unicef. Omdat het feest van een paar verenigingen 

is, hebben wij besloten hier geen geld van het StOP in te stoppen.  

 

Dhr. Muntinga: Zijn er verder nog algemene vragen over iets? Is er daarnaast behoefte om 

te stemmen? Als er geen verdere vragen zijn en er is geen behoefte aanstemming dan wordt 

bij deze het beleidsplan aangenomen. 

 

Dhr. Muntinga keurt het beleidsplan en de begroting bij hamerslag goed. 

 

10. W.v.t.t.k. 

Dhr. Muntinga: Als het goed is heeft iedereen zijn naam op de presentielijst gezet. Wij 

willen daarnaast een whatsappgroep maken waar van elke vereniging een bestuurslid in 

zit, op deze manier kunnen wij makkelijk contact houden met jullie. 

Dhr. Van der Kooi (SPIL): Hoe vaak willen jullie iets plaatsen in die whatsappgroep en wat 

is precies het nut ervan? 

Dhr. Muntinga: De frequentie verschilt erg per periode, dit kan eens per week zijn, maar 

ook een keer in de maand. Dit hangt af van de periode en hoeveel er speelt. Zijn er verder 

nog dingen? 

 

11. Rondvraag 

Dhr. Muntinga: Heeft er iemand nog een vraag? 

Er volgt een stilte 

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de Algemene Ledenvergadering om 20.31 uur. 

 

Summary: 
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At the 19th of september the members of the StOP came together at the general assembly. 
After the board of 2016-2017confirmed the agenda and asked if there were any questions 
about the minutes of the last meeting, which there weren’t, they presented their year 
report. The main points where professionality, as we can see in the monthly newsletter and 
the new website, and interdisciplinary, with the ‘interfaculty congress’ and the StOP-Goblet. 
One major point was the ‘commissie-overlap’, a workgroup between different parties, 
including the PKVV, the StOP and the EL CID committee, where agreements are made about 
the EL CID week and the rules are set between the PKVV and the StOP about first year 
weekends. After the StOP-Goblet is given to the B.I.L. for most participating board, it was 
time for the board change. The new board presented their policy plan for the coming year 
with the pillars: ‘communication and professionalization’ and ‘broadening’. With 
‘communication and professionalization’ we will focus on a better communication with the 
members, using Facebook, e-mail and Whatsapp and our presence at the faculty meetings 
(Vero’s). At the same time we want to professionalize the StOP by creating an advisory 
board consisting of old board members and we will use two new board functions. Besides 
that, we want to update our website with information for the members including the 
minutes of the General Assemblies, the Statutes and other comparable documents. Our 
other pillar ‘broadening’ is about getting more study associations behind us, to stand 
stronger and to represent them, and making small steps towards internationalization by 
updating the English website, adding an English summary to the minutes and adding an 
English agenda of the General Assembly. 
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Bijlage 2. Halfjaarlijks verslag StOP 
 

Het StOP 

Het Studieverenigingen OverlegPlatform Leiden bestuur 2017-2018 is nu reeds vier 
maanden bezig met het uitoefenen van haar functies. Naast het oppakken van de besproken 
punten op de eerste ALV van het StOP, te vinden in het originele beleidsplan, heeft het StOP-
bestuur deze punten niet alleen verder uitgebreid, maar heeft het zich ook gefocust op 
andere, nieuwe punten. Dit stuk is te zien als een update, als een stand van zaken van het 
functioneren van het StOP-bestuur, maar ook als uitbreiding op het in eerste instantie 
bepaalde beleid.  

 

De speerpunten 

 

Communicatie en professionalisering 

 

Het afgelopen halfjaar 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 ledenvergadering 
Op dit gebied zal een groot deel hetzelfde blijven. Het convocaat van de algemene 
vergadering zal zoals gewoonlijk minimaal 5 werkdagen voor de ALV plaatsvindt door de 
Secretaris per e-mail worden verstuurd naar alle lidverenigingen. De agendapunten in het 
convocaat zullen beknopt toegelicht worden zodat de lidverenigingen in staat zijn zich goed 
voor te bereiden. In verband met duurzaamheid worden de stukken enkel digitaal geleverd, 
lidverenigingen kunnen de stukken uiteraard wel zelf printen en meenemen. De agenda voor 
de ALV zal 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 ledenvergaderingen, op de Wissel-ALV na, gebruiken om verenigingen te 
laten praten over bepaalde onderwerpen. Hiertoe willen wij elke ALV tijd vrijmaken voor 
deze zogenoemde thema-rondjes. 
 
Huishoudelijk Reglement 
In bijlage 4 staan de aanpassingen voor het Huishoudelijk Reglement. Deze aanpassingen 
dragen volgens ons bij een de professionalisering van het StOP. Een groot deel van deze 
wijzingen hebben betrekken op het opzetten van de Raad van Advies, welke hieronder 
besproken zal worden. 
 
Raad van Advies 
De afgelopen maanden hebben wij gezocht naar een juist invulling voor een Raad van Advies 
en naar de juiste mensen die hierin plaats zullen nemen. Hiermee hopen wij meer 
continuiteit in het beleid van het StOP te bewerkstelligen en de stijgende lijn de komende 
jaren te kunnen voortzetten. Op de Algemene ledenvergadering in januari willen wij de Raad 
van Advies voorleggen aan de lidverenigingen.  
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Website 
Afgelopen jaar is de website van het StOP enorm verbeterd. Deze lijn hebben wij doorgezet 
door de ledenpagina up te daten, belangrijke documenten als de Statuten, het HR en het 
beleidsplan online te zetten. Daarnaast gaan wij ernaar streven om de engelstalige pagina uit 
te breiden, zodat dit 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 met acht van de negen studieverenigingen op de Hogeschool 
kennisgemaakt en gekeken naar de bereidheid om lid te worden van het StOP en hoe de 
verenigingen op de Hogeschool in elkaar zitten. In januari zal ook met de negende 
studievereniging gesproken worden, met de studentenraad van de Hogeschool en het College 
van Bestuur van de Hogeschool. Jeroen 't Hart, directeur Studenten en Onderwijszaken van 
de Universiteit Leiden, was erg enthousiast over het voorstel. Welke plek Hogeschool binnen 
het StOP zullen krijgen zullen we nader bepalen. Er zal een informatiebijeenkomst 
georganiseerd worden voor alle Hogeschool studieverenigingen en op die manier zullen er 
in 2018 stappen gemaakt worden om de Hogeschool studieverenigingen bij het StOP te 
betrekken.  
 
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. 
 
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 maken wij met het 
toevoegen van een engelstalige agenda en een engelse samenvatting van de notulen. 

 

De portefeuilles  

 

Commissie Overlap 

De afgelopen maanden heeft een sterke focus gelegen op de Commisie Overlap. Vooral de 
situatie rond Quintus heeft veel aandacht gevraagd en er hebben dan ook veel gesprekken 
met zowel Quintus als Jeroen ’t Hart. De komende periode zal de conceptversie verder onder 
de loep worden genomen waar wij jullie uiteraard over op de hoogte houden.  

 
Studieverenigingen Acquisitie Verband 
Er zijn twee bijeenkomsten van het Studieverenigingen Acquisitie Overleg georganiseerd 
door de commissaris Extern en de secretaris, op 11 oktober 2017 en op 6 december 2017. 
De opkomst was beide keren naar tevredenheid, met respectievelijk dertien en negen 
deelnemende lidverenigingen. Uitgebreid zijn ervaringen en informatie op het gebied van 
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acquisitie uitgewisseld. Een heel concreet voorbeeld: het heeft zelfs geleid tot een 
tweedehandsboekenmarkt op de Faculteit Geesteswetenschappen, na een hele goede tip van 
Terra (Faculteit Archeologie). De eerste bijeenkomst was in feite één groot voorstelrondje 
over de acquisitie van elke verenigingen. Dit werd erg interactief en verdiepend. De tweede 
vergadering hebben enkele verenigingen kort iets voorbereid over verschillende thema’s en 
is er op die manier ingegaan op de ervaringen met een commissie acquisitie en een lid 
acquisitie in commissies. Ook is er gesproken over targets, hoe partners te benaderen, hoe 
een gesprek aan  te gaan, drukwerk, boeken en contracten. Er zal, na vragen over dit laatste 
onderwerp, extra onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid om met elkaar te 
bespreken hoe een goed contract in elkaar zit. We streven ernaar om met een klein groepje 
bestuursleden uit te gaan zoeken hoe contracten officieel opgesteld dienen te worden. Deze 
informatie zullen wij dan met de andere verenigingen delen. In 2018 zal er minimaal nog één 
bijeenkomst worden georganiseerd, met het oog op de overdracht van Acquisitie en het 
gebruik van verschillende programma’s. 
 
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 
De portefeuille Media bestaat uit verschillende onderdelen zoals de maandelijkse 
nieuwsbrief, de website en Facebook. Het beleid rond de website en de nieuwsbrief is 
hierboven al aan bod gekomen. Het gebruik van Facebook is de afgelopen maanden enigszins 
buiten de aandacht gebleven, dit zullen wij gaan proberen te veranderen voor het komende 
halfjaar. Facebook wordt vooral gebruikt ter promotie van evenementen van de 
lidverenigingen en om de bekendheid van het StOP te vergroten. Net als bij de nieuwsbrief 
dient het wel te gaan om activiteiten die open zijn voor verschillende verenigingen, 
opleidingen en faculteiten. Daarnaast zal bij de promotie altijd gestreefd worden naar 
afwisseling, dit houdt in dat er naar een grote diversiteit aan evenementen en verenigingen 
gezocht wordt.  
 
Studieverenigingengids 
De studieverenigingengids bleek een hele bevalling, maar uiteindelijk is de klus geklaard en 
is er - naar onze bescheiden mening - een mooi boekje uitgekomen. We hebben ze hier en 
zullen ze nu gelijk even aan jullie uitdelen. In ons gesprek met Jeroen ‘t Hart van Student- en 
Onderwijszaken bleek hij ook interesse te hebben in het boekje, om er misschien iets mee te 
doen in de sfeer van Voorlichting.  
 
Interfacultair Careerevent 
De afgelopen maanden is er geïnventariseerd of er belangstelling bestaat binnen de 
Universiteit voor een faculteit overstijgend careerevent. Er is gebleken dat deze 
belangstelling bestaat, dus het plan is om dit event door te zetten. Het evenement zal daarbij 
expliciet een aanvulling zijn op de reeds bestaande evenementen in plaats van een 
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vervanging. Studieverenigingen van Faculteit Sociale Wetenschappen, 
Geesteswetenschappen en Rechtsgeleerdheid hebben al aangegeven mee te willen doen. 
Daarnaast is er uitvoerig overleg geweest met medewerkers van de Careerservice die het 
idee van een interfacultair Careerevent een goed idee vinden. Momenteel wordt nagedacht 
over de invulling. Wanneer meer bekend is communiceren wij dit naar alle 
studieverenigingen.  
 
BHV Cursus 
Voor de BHV cursus hoeft op dit moment niet heel veel geregeld te worden. Aan het eind van 
het jaar komen er weer data beschikbaar zodat de nieuwe aankomende besturen een cursus 
kunnen doen. 
Wel zijn we aan het kijken naar een nieuwe optie voor goedkope EHBO cursussen. Samen 
met studentenverenigingen en de PKVV gaan we kijken of er een overeenkomst gesloten kan 
worden met Het Oranje Kruis en de Universiteit. Op dit moment zijn we er pas net mee bezig, 
dus het is nog onduidelijk hoe het gaat verlopen. 
 
Interfacultair Congres 
De commissie voor het Interfacultair Congres is gevormd. Twee studievereniging van de 
Faculteit Sociale Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid doen mee, een studieverenigingen 
van zowel Geesteswetenschappen en Governance and Global Affairs en namens Wiskunde en 
Natuurwetenschappen doet een student mee. Namens het StOP zitten Niels en Jan erin. De 
voorbereidingen zijn getroffen en momenteel zijn we het congres vorm aan het geven. De 
datum waarop het congres plaatsvindt is 16 april, voor alle deelnemende verenigingen komt 
dit het beste uit. 

 
Leidsch Debat 
De commissaris Extern van het StOP neemt dit jaar actief deel aan het Leidsch Debat, samen 
met de SPIL, B.I.L., Emile, Labyrint, ELSA, CoDe en het Faculteitsbestuur Sociale 
Wetenschappen van L.S.V. Minerva. Het debat zal plaatsvinden op dinsdag 6 maart. Het StOP 
legt een bijdrage van €100,- euro in. Dit kan 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.  

 

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. Net als bij het Leidsch 
Debat gaat het hier om activiteiten die door meerdere verenigingen georganiseerd worden, 
zulke acitiviteiten vindt het StOP erg belangrijk en daarom zal het StOP dit altijd 
ondersteunen. 

 
Begroting  
De toelichting op de begroting vinden jullie hieronder in Bijlage 3. 
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Begroting StOP       Begroot '16-'17  Herbegroot '16-'  Gerealiseerd '16-' Begroot '17-'18        Herbegroting 11-'17 

 

 
Gerealiseerd 1-4-'18 

Inkomsten 

ALGEMEEN 

a.          Contributie 

b.          Universiteit (SOZ) 

c.          Eigen vermogen 

Totaal inkomsten: 

 
(€         175.00)  (€          185.00)  (€           165.00)  (€               370.00)  (€                  370.00) 

(€         500.00)  (€          500.00)  (€                -  )  (€               500.00)  (€                  500.00) 

(€         250.00)  (€            47.02)  (€           399.44)  (€                     -  )  (€                        -  ) 

 
(€                  290.00) 

(€                       -  ) 

(€                       -  ) 

(€         925.00)  (€          732.02)  (€           564.44)  (€               870.00)  (€                  870.00) (€                  290.00) 

Uitgaven 

ACTIVITEITEN 

a.          ALV's 

b.          Congres 

c.          Eindejaarsborrel 

d.          Carrière-evenement 

e.          StOP-bestuurspunten 

f.           Netwerkborrels 

g.          Wisselborrel 

h.          Thema-avond 

i.           Benefietactiviteit 

j.           Acquisitietraining 

k.          Leidsch Debat 

Subtotaal 
 

 
VERENIGINGSKOSTEN 

l.           Website 

m.         Kantoorkosten 

n.          Representatiekosten 

o.          Bankkosten 

Subtotaal: 
 

 
OVERIG 

p.          Studieverenigingengids 

q.          Onvoorziene uitgaven 

Subtotaal 
 

 
Totaal uitgaven: 

 
(€              -  )  (€               -  )  (€                -  )  (€                 30.00)  (€                        -  ) 

(€              -  )  (€               -  )  (€                -  )  (€               150.00)  (€                  150.00) 

(€              -  )  (€               -  )  (€                -  )  (€               200.00)  (€                  100.00) 

(€              -  )  (€               -  )  (€                -  )  (€                 20.00)  (€                    20.00) 

(€           35.00)  (€               -  )  (€                -  )  (€                     -  )  (€                        -  ) 

(€         150.00)  (€               -  )  (€                -  )  (€                     -  )  (€                        -  ) 

(€         200.00)  (€          200.00)  (€           200.00)  (€                     -  )  (€                        -  ) 

(€              -  )  (€          100.00)  (€                -  )  (€                     -  )  (€                        -  ) 

(€           50.00)  (€            50.00)  (€             50.00)  (€                     -  )  (€                        -  ) 

(€         100.00)  (€               -  )  (€                -  )  (€                     -  )  (€                      4.96) 

(€              -  )  (€               -  )  (€                -  )  (€                     -  )  (€                  100.00) 

 
(€                       -  ) 

(€                       -  ) 

(€                       -  ) 

(€                       -  ) 

(€                       -  ) 

(€                       -  ) 

(€                       -  ) 

(€                       -  ) 

(€                       -  ) 

(€                      4.96) 

(€                       -  ) 

(€         535.00)  (€          350.00)  (€           250.00)  (€               400.00)  (€                  374.96) 
 

 
 

(€         120.00)  (€          108.29)  (€           108.29)  (€               110.00)  (€                  123.42) 

(€           10.00)  (€            10.00)  (€               3.50)  (€                 10.00)  (€                      8.12) 

(€           60.00)  (€            63.73)  (€             63.73)  (€                 65.00)  (€                        -  ) 

(€         140.00)  (€          140.00)  (€           138.92)  (€               140.00)  (€                  140.00) 

(€                      4.96) 
 

 
 

(€                  123.42) 

(€                       -  ) 

(€                       -  ) 

(€                    29.79) 

(€         330.00)  (€          322.02)  (€           314.44)  (€               325.00)  (€                  271.54) 
 

 
 

(€              -  )  (€               -  )  (€                -  )  (€                 85.00)  (€                  163.50) 

(€           60.00)  (€            60.00)  (€                -  )  (€                 60.00)  (€                    60.00) 

(€                  153.21) 
 

 
 

(€                  161.50) 

(€                       -  ) 

(€           60.00)  (€            60.00)  (€                -  )  (€               145.00)  (€                  223.50) 
 

 
(€         925.00)  (€          732.02)  (€           564.44)  (€               870.00)  (€                  870.00) 

(€                  161.50) 
 

 
(€                  319.67) 

Saldo (inkomsten minus uitgaven)        (€              -  )  (€               -  )  (€                -  )  (€                     -  )  (€                        -  )  (€                  (29.67) 

 

 
 

 
Bijlage 3. Herbegroting en Toelichting 
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Toelichting begroting/halfjaarrealisatie  
 

1. Contributie 
Er zijn tot op het laatste moment van checken (laatste bankafschriften zijn van 5 
december 2017) 29 contributiebetalingen binnengekomen. Startend in januari gaan we 
contact opnemen met verenigingen die nog niet hebben betaald.  

 
2. Website 
De 50%-korting op het websitepakket is dit jaar eind oktober afgelopen, waardoor het 
pakket flink duurder zou worden (twee keer zoveel dus: zo’n 220 euro). Dit pakket bleek 
ook iets meer mogelijkheden te bieden dan het StOP strikt bezien nodig heeft, dus hebben 
we ervoor gekozen om het goedkoopste pakket te nemen zonder dat er advertenties op 
de website worden getoond. Die is uitgekomen op 123 euro. 

  
3. Acquisitietraining 
Er is ongeveer vijf euro uitgegeven aan eten en drinken tijdens de eerste 
acquisitiebijeenkomst.  

 
4. Bankkosten 
De gerealiseerde bankkosten zijn voor de periode van 1 juli t/m 30 september (Q3 2017).  

 
5. Studieverenigingengids 
De kosten voor de studieverenigingengids zijn omhoog bijgesteld naar 161.50 zodat ook 
de binnenkant in kleur gedrukt kon worden. Hiervoor zijn de posten 
‘representatiekosten’ en ‘kantoorkosten’ bijgesteld, omdat daar minder tot geen uitgaven 
te verwachten waren. 

 
 
 

 


