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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.

Studievereniging Overleg Platform

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

'17-'18

01-'18

10-04-'18

Herbegroot

Gerealiseerd

Begroot

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 €

Subtotaal: €

330,00 €

322,02 €

314,44 €

325,00 €

271,54 €

207,18

p.

Studieverenigingengids €

-€

-€

-€

85,00 €

163,50 €

161,50 (11)

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

63,76 (10)

OVERIG
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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.

