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Agenda

1. Opening om 19:04
Afmeldingen van: MFLS, HSVL, S!MP, SOS, BASIS
Dhr. Schyns opent de derde ALV van het jaar.

2. Voorstelrondje
Iedere ALV stelt iedereen zich netjes voor. Deze ALV is dat niet anders. 

3. Mededelingen
 Voorzitter StOP 

Dhr. Schyns doet een oproep aan eenieder die aanwezig is, zichzelf aan te melden 
middels de presentielijst. Grammatica- en spellingsfouten over de stukken mogen via de 
mail worden gestuurd naar de secretaris zodat het een foutloze versie de kast in kan. 
Mochten er nog verenigingen zijn die de contributie niet hebben overgemaakt, doe dat 
dan alsjeblieft. Er zijn in ieder geval al veel verenigingen die de 5 euro van hun rekening 
hebben overgeschreven, waarvoor dank! Aan het begin van het jaar had het StOP het 
voornemen om over te stappen van ING naar de Knabbank. Dit is onmogelijk gebleken 
omdat zij geen zakelijke bankrekeningen aanbieden. Het StOP houdt jullie op de hoogte 
omtrent andere opties, bijvoorbeeld Rabobank. De volgende update gaat over het LaSSo. 
Het StOP en het LaSSo gaan regelmatiger met elkaar afspreken in de toekomst. Er zijn 
veel overlappende thema’s waar de assessoren en de StOP-bestuursleden voor worden 
geraadpleegd. Daarom is er intensiever en regelmatiger contact om elkaar te ontzien in 
taken en elkaar aan te vullen. We werken aan  een taakverdeling over 
studieverenigingszaken tussen LaSSo en StOP en ook voor onze opvolgers. Naast LaSso is
er ook overleg met Green Office. Iedereen gaat groen en het StOP wilt hier graag aan 
meewerken. Hierover worden jullie op de hoogte gehouden middels de nieuwsbrief, etc.  
Sinds december heeft het StOP een nieuwe website. Het StOP wil deze nog meer 
uitbreiden. De Faculteiten worden mooi vertegenwoordigd door de assessoren met een 
stukje over jullie Faculteiten.
Mvr. Voppen (SPIL): De assessoren hebben natuurlijk niet echt kennis over de 
verenigingen, moeten wij dan zelf nog een stukje over onze vereniging sturen?
Dhr.  Schyns verteld dat het een grote klus zou zijn om alle verenigingen een stukje te 
laten schrijven. De assessoren waren al druk met 200 goede woorden over de 
Faculteiten.
Mvr. Voppen (SPIL): is het mogelijk om als vereniging een voorstel te doen?
Dhr.  Schyns: Dit kan natuurlijk.

 Lidverenigingen

4. Vaststellen agenda
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Dhr. Wever (,,Aesculapius’’): wordt het congres nog ergens behandeld deze ALV?
Dhr. Schyns: het congres wordt meegenomen met het tussentijds verslag.
Dhr.  Schyns neemt de agenda aan.

5. Notulen Algemene Ledenvergadering 13-12-2016
Dhr. Schyns vraagt of iedereen de stukken heeft gelezen.
Mvr. Behram (MOST): Is er nog een update is over drukbedrijf.nl?
Dhr. Schyns verteld dat er bepaalde eisen aan een samenwerking zaten, namelijk dat 
drukbedrijf.nl altijd in contact werd gebracht voor opdrachten en dat verplichting voor 
alle verenigingen onwenselijk was.
Mvr. Van Langevelde (CDL): Waarom is het Faculteitenblok dit jaar korter in EL CID?
Dhr.  Schyns: Uit de evaluatie bleek dat het te lang duurde en daardoor als minder leuk 
werd ervaren. Als studenten een kortere en krachtigere ervaring krijgen, evalueren zij 
het wellicht beter.
Mvr. Hurkmans (De Leidsche Flesch): Mogen we dit nog zelf organiseren?
Dhr. Schyns: Per faculteit kunnen studieverenigingen het zelf invullen. Daarnaast krijgt 
ieder bestuur lunch dit jaar in tegenstelling tot de afgelopen jaren. 
Mvr. Van Langevelde (CDL): Voor de LBC werkt het niet want zij zitten in meerdere 
gebouwen.
Dhr.  Schyns: Stuur ons een mailtje, want dit gebeurde de vorige keer niet. Dan kunnen 
wij ermee aan de slag.
Tot en met de sluiting zijn er geen opmerkingen.
De notulen worden goedgekeurd.

6. Tussentijds verslag
Dhr. Schyns: We zullen het tussentijds verslag per kopje behandelen. Zijn er vragen over 
de eerste puntjes tot interdisciplinariteit?
Dhr. Wever (,,Aesculapius’’): Complimenten voor de nieuwsbrief. Ik vind hem er altijd erg
strak uitzien.
Dhr. Van Os: Dankjewel!
Dhr.  Schyns: zijn er vragen tot het puntje EHBO?
Dhr. Wever (,,Aesculapius’’): Wil je het interfacultair congres hier toelichten?
Dhr. Schyns: Dat doen we straks.
Mvr. Hurkmans (De Leisdche Flesch): Even over het puntje commissie overlap: Quintus 
heeft niets in hun VAP-agenda gezet en hun activiteiten niet verplaatst. Wat nu?
Mvr. de Jong: Het idee om alle eerstejaarsweekenden in een bepaald weekend te plannen
is gepitcht bij het CvB. Dit heeft een balletje doen rollen en helaas hebben andere zaken 
prioriteit gekregen. Nog steeds zijn we van plan om Quintus en het CvB aan te bevelen 
om een VAP van vrijdag naar donderdag te verplaatsen. We herinneren het CvB en de 
commissie overlap er wekelijks aan.
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Dhr. Wever (,,Aesculapius’’): Hoe kunnen jullie controleren dat Quintus hun eerstejaars 
gaan motiveren om naar hun eerstejaarsweekenden te gaan?
Mvr. de Jong: In ieder geval door de EJW’s in de VAP kalender, te laten opnemen en 
verder is het erg moeilijk om te controleren. Op het moment dat wij een weekend voor 
de EJW’s in de overlapkalender volledig vrij zetten, verliezen we de andere 2 weekenden.
Voor volgend jaar, onthoud de getallen die jullie hebben meegegeven voor wanneer er op
teruggekeken wordt.
Dhr. Van Os. Deze week of aankomende week heeft het StOP een afspraak met Jeroen het 
Hart van het CvB en hierin zullen wij dit ook weer aankaarten.
Dhr. Wever (,,Aesculapius’’): En de PKVV: Hoe gaan zij controleren dat de andere 
verenigingen geen feesten meer geven?
Dhr.  Van Os: Zij hebben het begin van het jaar aangegeven met de organiserende 
partijen in gesprek te gaan. Verder hopen wij op support door in ieder geval de 
verhoudingen met andere partijen (o.a. de PKvV) coöperatief te houden. Competitie 
levert alleen maar tegenreactie op en dan komen we nergens. Wanneer anderen zich 
ergens niet aan houden, heb je iets om ze op aan te spreken.
Mvr. de Jong: Mochten partijen zich er niet aan houden, dan kan de commissie overlap en
het CvB druk uitoefenen.
Dhr. Wever (,,Aesculapius’’): Het is altijd lastig om zonder echte afspraken je ergens aan 
te houden.
Dhr. Schyns: Wat in ieder geval werkt, is met cijfers komen. Dus wanneer dit volgend jaar
weer wordt gepresenteerd, hebben we nog meer poten om op te staan. Zijn er nog meer 
vragen over commissie overlap? Verder nog vragen?
Mvr. Voppen (SPIL): Zijn er al data bekend over aankomend jaar van de BHV?
Mvr. Van Langevelde (CDL): En gaat het dan weer om 3 bestuursleden per bestuur?
Dhr. Korsten: Er zijn nieuwe conceptdata bekend om op 19 en 26 juni per 3 personen per
verenigingen een nieuwe BHV cursus neer te zetten. Mocht je meer personen willen, 
stuur dan vanavond nog een mail met een argumentatie.
Dhr. Schyns: Het is al meerdere malen gevraagd.
Mvr. Voppen (SPIL): Is het mogelijk om een voorkeursdatum aan te geven, bijvoorbeeld 
omdat je opvolgers nog niet bekend zijn?
Dhr. Schyns: Het is gevraagd om je zo coöperatief op te stellen en daar dus wel rekening 
mee te houden.
Mvr. Van Weenen (De Leidsche Flesch): Als je al toestemming hebt voor meer mensen, 
moet je dat dan opnieuw aanvragen?
Mvr. Hurkmans (De Leidsche Flesch): Het is bij onze studies midden in de 
tentamenweek. Komt er ook nog een moment later? Want zij moeten natuurlijk ook hun 
tentamens goed maken.
Dhr. Schyns: Voor sommige verenigingen is het niet haalbaar, dus zullen we moeten 
streven naar nog een andere datum later.
Dhr. Schyns: Zijn er nog vragen over de punten EHBO tot StOP-bokaal?
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Dhr. Wever (,,Aesculapius’’): Jammer dat er geen aanmeldingen waren voor de EHBO 
cursus van het Rode Kruis, maar het is erg fijn dat er een optie is en we zullen zeker 
leden sturen. Dit kwam in onze eigen ALV ook nog naar voren!
Mvr. Van Weenen (De Leidsche Flesch) : Als de datum eerder gepland wordt, kunnen 
onze leden daar eerder op inspringen.
Dhr. Van de Herberg (SPIL): Klopt het dat de acquisitiecursus te duur zou zijn voor het 
SAV?
Dhr.  Schyns bevestigd dit.
Dhr.  Schyns: Over het congres. Het interfacultair congres was een groot succes. De 
organiserende en de niet-organiserende verenigingen waren erg betrokken en dat was 
erg fijn.
Mvr. Van Langevelde (CDL): Als jullie het aankomend jaar weer willen organiseren, 
kunnen jullie er dan voor zorgen dat de datum van het congres al ver voor het jaar 
vaststaat? Op dit manier kunnen wij er rekening mee houden en interfereert het niet met
eigen activiteiten.
Dhr.  Van Os: Dit jaar was het natuurlijk pas in september bekend dat er een zou komen, 
en dan zijn al jullie jaarplanningen al gemaakt.
Mvr. Braam (B.I.L.): Sommige verenigingen hebben dan hun jaarplanning nog niet rond.
Dhr. De Jong: Alleen dan weet je nog niet wie er mee kan werken.
Mvr. Voppen (SPIL): Maar een datum prikken en deelnemers werven zijn iets anders.
Dhr. Schyns: We willen geen scheve verhouding wekken, dus daarom samen een datum 
prikken. We zullen het moment in ieder geval zo vroeg mogelijk plannen.
Dhr. Wever (,,Aesculapius’’): Hebben jullie er nut van ondervonden om een oud 
bestuurslid commissielid te laten zijn.
Dhr. Schyns: We hebben liever onze leden, de huidige bestuursleden. Omdat die 
eenvoudiger verantwoordelijk kunnen zijn voor bepaalde zaken.
Dhr. Wever (,,Aesculapius’’): Er waren wel weinig bètastudenten. Wellicht kunnen jullie 
aankomend jaar een congres met iets meer bètasprekers organiseren.
Mvr. Van Langevelde (CDL): Het was heel fijn dat het ‘s avonds was. Een opmerking was 
omtrent de organiserende logo’s op de poster. Onze mensen vonden dat afschrikkend.
Dhr. Schyns: Het is voor alle studenten toegankelijk en de verenigingen willen natuurlijk 
ook hun stempel erop drukken.
Mvr. Hurkmans (De Leidsche Flesch): Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om alleen het 
logo van het congres te gebruiken.
Dhr.  Schyns: Je organiseert natuurlijk vanuit het StOP, en je wil een tussenweg vinden 
waarin iedereen gelukkig.
Mvr. Braam (B.I.L): Je hebt er natuurlijk wel als vereniging een jaar lang aan gewerkt en 
daarom jouw leden laten weten dat je er aan hebt gewerkt.
Mvr. Van Langevelde (CDL): Het schrikt wel gewoon af.
Mvr. Ghadimkhani (Labyrint): Je trekt misschien wel alleen mensen van de 
organiserende verenigingen omdat die mensen denken dat het relevant voor hun is.
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Dhr. Wever (,,Aesculapius’’): Ik wilde nog even opmerken dat Matthijs deelnam aan de 
organisatie namens de hele betafaculteit.
Dhr. Schyns: Dit is niet waar. In alle communicatie werd gesproken van Matthijs als 
afgevaardigde van het ,,Aesculapius’’-bestuur. In ieder geval nemen we al deze feedback 
van jullie mee en er komt nog een eindverslag van.
Mvr. Voppen (SPIL): Klopt het dat er geen geld vanuit het StOP in is gegaan?
Dhr. Schyns: Dat klopt.
Mvr. Voppen (SPIL): Ik zou graag in de realisatie willen kijken.
Dhr.  Schyns: Je mag ons altijd mailen ons als je wilt kijken!
Dhr. Wever (,,Aesculapius’’): Komt er nog een eindverslag?
Dhr.  Schyns: Ja er komt een verslag met aanbevelingen en dit wordt naar jullie 
doorgestuurd.
Dhr. Wever (,,Aesculapius’’): Nog een financieel puntje: Een week voor het congres 
kregen we te horen dat wij financieel garant zouden staan. Dit moet echt veel eerder.
Dhr.  Schyns: Klopt. Hierover is contact geweest met Matthijs als bestuurslid van 
Aesculapius. Wanneer je dus zorgt dat een niet-bestuurslid plaatsneemt in de commissie,
zorg er wel voor dat je achter dat contact aanloopt. Want dan ben je überhaupt snel op 
de hoogte.
Mvr. Wever (,,Aesculapius’’): Dat snap ik deels. Daarnaast zijn jullie wel het bestuur dat 
verantwoordelijk is. Jullie hadden wel kunnen controleren of alles goed ging.
Dhr. Schyns: Dat ben ik met je eens. We hebben wel altijd gecontroleerd of alles wordt 
doorgecommuniceerd.
Mvr. Ghadimkhani (Labyrint): Dit jaar hebben jullie als eerst je naam vermeld aan het 
interfacultair feest. Omdat jullie naam eraan verbonden was, was het voor sommige 
besturen onduidelijk of besturen ook betrokken konden worden of niet.
Mvr. Braam (B.I.L): Het StOP mocht aanschuiven, en het interfacultair feest is geen StOP-
activiteit.
Mvr. Ghadimkhani (Labyrint): Maar omdat hun naam eraan verboden werd, was er 
onduidelijk bij de anderen.
Mvr. Braam (B.I.L): Maar het is niet aan het StOP om het feest door te laten gaan 
aangezien het initiatief door de al organiserende verenigingen komt.
Dhr. Heeren: Wat je zegt is helemaal waar. Weliswaar zorgt het StOP er alleen voor dat de
het feest doorgaat. We worden niet hoofdorganisator, maar we zorgen alleen dat de 
groep bij elkaar blijft en als er een stopt, er een nieuwe vereniging aanschuift.
Mvr. Braam (B.I.L): Vanuit mij komt het over alsof het StOP gaat kijken naar welke 
vereniging wat gaat doen.
Dhr. Heren: Dus we zeggen hetzelfde
Dhr. Park (SPIL): Waarom gaan jullie ieder jaar met dezelfde groep door?
Dhr. Heeren: Het StOP gaat alleen weer met dezelfde groep mensen zitten omdat het hun 
initiatief is.
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Mvr. Voppen (SPIL): Veel verenigingen vinden het gek dat ze hier niet in meegenomen 
worden. Ik vind het wel raar dat er maar een paar verenigingen kaarten verkopen, en dat
je als bestuurslid van een andere vereniging niet in de mogelijkheid wordt gesteld om 
kaartjes te kopen. 
Mvr. Braam (B.I.L): Dit feest is gewoon van die 6 verenigingen waar het initiatief uit 
ontstaan is. 
Dhr. Park (SPIL): Maar dan is het toch gek dat het interfacultair feest wordt genoemd.
Dhr. Schyns: Als Quintus al vol zit met de  huidig organiserende verenigingen, is het niet 
wenselijk om meer verenigingen te betrekken. Wij hebben ons eraan verbonden omdat 
wij niet willen dat het uit elkaar valt. Het is heel anders dan wanneer het StOP regels 
gaat stellen of een andere context gaan geven aan een initiatief dat door een commissie 
wordt georganiseerd.
Mvr. Van Langevelde (CDL): Jullie geven net aan dat deze organisatie goed werkt. 
Waarom verspillen jullie je tijd eraan als het blijkbaar werkt? 
Dhr. Schyns: Als Studieverenigingen overlegplatform steunen wij initiatieven die 
verenigingen samen organiseren. Dit is het eerste jaar dat wij onze naam eraan 
verbonden en faciliteerde.
Mvr. Van Langevelde (CDL): Kan een dergelijk feest dan niet 2x per jaar georganiseerd 
worden?
Dhr. Schyns: Wanneer iets misloopt in de organisatie van het feest, is het StOP er om de 
helpende hand te bieden. Wij bepalen niet hoe vaak, waar of wanneer het feest 
georganiseerd wordt. Dit doen alleen de organiserende verenigingen.
Mvr. Ghadimkhani (Labyrint): Wat ik zei was een voorstel: Om de besturen van de 
overige verenigingen een kaartje te kunnen laten kopen voor het feest. Is dat mogelijk?
Dhr. Schyns: Stel het voor aan de commissie, stel ik voor.
Mvr. Van Luling (Terra): Wij vertegenwoordigen een hele faculteit en we worden niet 
eens gevraagd voor eventuele betrokkenheid. Ik heb hier nog nooit van gehoord en dat 
vind ik jammer.
Dhr. Heeren: Interfacultair iets betekent natuurlijk niet dat alle faculteiten meewerken. 
Het betekent dat vat veel faculteiten meewerken. Vorig jaar wilde Terra ook niet 
meewerken.
Dhr. Wever (,,Aesculapius’’): Als anderen dit feest organiseren, waarom doen we er hier 
dan moeilijk over?
Dhr. Schyns: Het is zo’n vet feest. Het enige wat wij zeggen is dat we graag willen helpen 
zodat dit mooie feest behouden blijft. Wanneer er een jaar is dat het minder gaat, willen 
we graag inspringen. We zouden nooit willen dat wij als StOP als vertegenwoordiger van 
jullie jullie iets opleggen. Wij willen jullie alleen tips geven en ondersteunen wanneer 
nodig.
Dhr. Wever (,,Aesculapius’’): Ik zou me gewoon niet te druk maken en jullie je zorgen 
maken over het congres.
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Mvr. de Jong: Ik zou Phebe haar opmerking graag willen aanbevelen en het stuk tekst in 
het verslag anders neerzetten.
Mvr. Van Langevelde (CDL): Jullie kunnen veel beter dit hele stuk schrappen aangezien 
het niet jullie uitvoerend beleid is. Dan kun je het beter anders uitwerken.
Dhr. Schyns: Dat wij nu iets zelf organiseren, is nog nooit gebeurd. Wij zouden nooit 
verdeeldheid willen kweken.
Mvr. Ghadimkhani (Labyrint): Ik heb nog een klein puntje. In het stuk van het congres 
staat er welke verenigingen betrokken waren, en in het stuk van het feest niet.
Mvr. de Jong: we nemen het mee.

Dhr Heeren presenteert de herbegroting.
Dhr. Heeren: De StOP-bokaal word ons geschonken. Deze resultaten zorgen ervoor dat 
het eigen vermogen minder gebuikt word.
Mvr. Voppen (SPIL): Een tip voor het eindverslag: Presenteer de begroting, herbegroting 
en realisatie naast elkaar. Dit is overzichtelijk.
Mvr. Van Langevelde (CDL): Wat is er mis gegaan bij de acquisitietraining?
Dhr. Schyns: Het was te duur helaas.
Mvr. Van Langevelde (CDL): Hoe komen jullie aan dat contact die de training verzorgd?
Dhr. Schyns: Die heb ik in m’n eigen bestuursjaar leren kennen en heeft er eigenlijk geen 
zin meer in. Dus als jullie nog tips hebben?
Mvr. Van Langevelde (CDL): een oud bestuurslid van ons is goed. Daar krijgen wij ook 
vaak training van.
Dhr. Schyns: Ik kom daar met onze opvolgers bij je op terug.
Dhr. Heeren: Oh, en de herbegroting is goedgekeurd door onze Kascommissie. 
Dhr. Wever (,,Aesculapius’’): Ik vind de wisselborrel met 200 euro wel wat duur voor de 
totale begroting.
Dhr. Schyns: Het was wel redelijk druk.
Mvr. Hurkmans (De Leidsche Flesch): Goed opletten dat wanneer je jaarlijks zelf inlegd, 
het eigen vermogen wel blijft bestaan.
Dhr. Schyns: Klopt. Dit komt eigenlijk omdat we 500 euro hebben gekregen van vorig 
jaar. Verder ben ik het totaal met je eens.
Het verslag wordt onder behoud van de afgesproken wijzigingen goedgekeurd.

7. Overlapafspraken
Mvr. De Jong: Het document voor de overlapafspraken is getekend. Het document is voor 
jullie opvolgers belangrijk, dus geef hem a.u.b. door aan jullie opvolgers. Je kunt het 
document op de website vinden en staat in het convocaat. 
Dhr. Wever (,,Aesculapius’’): Ik heb hem vergeleken en er is niet veel veranderd. Ik vind 
het heel jammer en frustrerend dat er weinig veranderd.
Dhr. Schyns: Ik wil er graag aan toevoegen dat er de afgelopen jaren heel anders mee is 
omgegaan.
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Mvr. De Jong: Je kunt vorig jaar ook hebben gehoord dat er hard aan is gewerkt om voor 
jullie op te komen, maar nu is er wel echt hard gewerkt.
Dhr. Van Os beschrijft de inhoudelijke werkwijze van de commissie overlap van afgelopen 
jaar.
Mvr. Van Langevelde (CDL): Zijn er ook voor bepaalde studies regels? Want wij hadden 
een verplichte studie activiteit tijdens een overlappende activiteit.
Dhr. van Os: Ja want studieadviseurs worden ook betroken bij de commissie overlap 
omdat zij betrokken worden door de instituten voor de vormgeving van hun 
academische jaarkalenders. Wanneer er studieverplichtingen zijn terwijl dat niet mag, 
kun je dat aan ons doorgeven en spelen wij door aan de commissie overlap.

8. Internationalisering
Dhr. Schyns: Wij hebben bij jullie geïnventariseerd in hoeverre jullie 
geïnternationaliseerd zijn. Vanuit het CvB is een werkgroep geopperd waarin we gaan 
kijken welke implicaties internationalisering heeft voor studieverenigingen en 
andersom. Het is een soort bureaucratisch iets waarin ik jullie kan geruststellen omdat 
het op de lange termijn wordt gegooid. Daarnaast lost het gros van de 
studieverenigingen veel van hun problemen omtrent internationalisering zelf prima op. 
Wij zullen contactpersonen kunnen zijn mochten jullie vragen hebben over bepaalde 
zaken hierover. Als jullie nu al ervaringen hebben, mag dat natuurlijk gedeeld worden.
Mvr. Voppen (SPIL): Ze kunnen ons niets opleggen, maar kunnen ze ons wel iets bieden?
Dhr. Schyns: Volgend jaar komt er een klein congres waarin jullie uitgenodigd worden 
om erover te spreken etc.
Dhr. Van Bladel (Itiwana): FSW heeft de popcorner die ons uitnodigd heeft en mocht je 
iets met inclusiviteit willen.

9. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Dhr. Van Os: Heeft iedereen het stuk bij convocaat gezien, en gedacht; wat is dit? Er komt 
vanaf 25 mei 2018 een nieuwe privacywetgeving binnen de EU. Nederlandse wetgeving 
omtrent verwerking van persoonsgegevens zijn dan niet meer rechtsgeldig en de wetten 
van de EU moeten worden nageleefd. Deze wet beschermt mensen met door ze rechten 
en plichten te geven. Wat betekent dit voor studieverenigingen? Een paar zaken die 
hierboven op de sheet en in jullie document staan. Het zijn veelal gevallen die op 
inschrijfformulieren toegevoegd kunnen worden om studenten beter in te lichten over 
hun rechten.
Zaken waar je nog over moet nadenkan zijn bijvoorbeeld: wanneer zijn gegevens nog 
nuttig? Alumni zijn al 10 jaar weg, maar nog regulier lid en geen alumnilid. Moeten die 
gegevens moeten weg of alumni lid worden? Dit soort zaken zijn vooral voor opvolgers, 
dus geef dit door. Geldt voor de inschrijvingen van deze EL CID nog niet.
Mvr. Van Weenen (De Leidsche Flesch): Is er een verschil met de algemene wetgeving 
persoonsgegevens?
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Dhr. Schyns: weet ik niet, maar dit geldt gewoon vanaf 2018.
Tim: Deze wetgeving zorgt voor meer transparantie voor inschrijvers dan de algemene 
wet persoonsgegevens.
Mvr. Bastemeijer (MOST): Wij hebben veel contact met alumni, hoe doen we dit? 
Dhr. Schyns: Je bepaalt als vereniging zelf wanneer contact met alumni nuttig is en 
wanneer niet.
Dhr. Van Bladel (Itiwana): Wij houden niet lang alumni bij. We bellen, dan horen we aan 
de telefoon dat die geen lid meer wil zijn. Als je dan vraagt of we gegevens bewaren, 
mocht dat eerst niet. Nu dus wel? Wij hebben de gegevens van de uni gekregen en daar 
naar gebeld.
Dhr. Heeren: Een wet gaat bijna nooit in terugwerkende kracht. Pas vanaf 25 mei 2018, 
dus je hoeft niet iedereen opnieuw te bellen.
Dhr. Schyns: Een deel is al deel van de huidige wet, maar denk erover na. Als je deze 
richtlijnen doorvoert, ben je sowieso veilig, denken wij.
Dhr. Van Os: lees het 88 pagina tellende document vooral niet. Het staat in de bijlage. Er 
zit een korte samenvatting bij. Bij elke vereniging zal dit anders geïmplementeerd 
worden, maar kijk je dit toepast en ga ermee aan de slag.

10. Nieuw bestuur
Dhr. Heeren: We zijn op zoek naar een nieuw bestuur. Het is tijdens de VerO’s al aan bod 
gekomen. Lijkt het jouw tof om alle verenigingen willen vertegenwoordigen. Ben je pro-
actief en voel je je aangesproken, stuur ons dan a.u.b. een mail voor 26 april. 
Dhr. Schyns: Mocht je nog vragen hebben of niet, dan drinken we graag koffie met je. 
Dhr. Wever (,,Aesculapius’’): Is dit een teken van problemen?
Mvr de Jong: Nee, dat is het niet.

11. W.V.t.T.K.
De StOP-bokaal. 
Dhr. Van Os presenteert de tussenstand met op plaats 1 nog steeds de Bestuurskundigen 
In Leiden.
Mvr. Verhoef (Labyrint): De universiteit is bezig met bijlessen van studieverenigingen 
verminderen vanuit geld en veiligheidsoverwegingen. Zij willen niet garant staan en 
spreken ons erop aan dat zij dit niet meer willen zien.  Ik wilde dit meegeven aan de 
andere verenigingen we zijn door het Faculteitsbestuur op het matje zijn geroepen.
Mvr. Van Langevelde (CDL): Om welke bijlessen gaat het? Middelbare scholieren? 
Organiseren jullie en dit zelf of andere partijen?
Mvr. Verhoef (Labyrint): Dit doen andere partijen en de overweging is dat er 
verschillende veiligheidsprocedure gelden waar zij nu geen invloed op hebben, zoals 
BHV. Wij zijn als eerste aangesproken en we wilde dit graag aan jullie meegeven zodat 
jullie hier op kunnen rekenen.
Dhr. Schyns: Goed dat je het zegt.
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Mvr. Ghadimkhani (Labyrint): Onze Faculteit heeft erg veel zalentekort en daarom 
kwamen ze er snel mee.
Mvr. Van Weenen (De Leidsche Flesch): Het lijkt alsof jullie studies dan niet goed genoeg 
vorm worden gegeven.
Mvr. Ghadimkhani (Labyrint): Dit was ook wel zo en vroeger werd er een betere 
samenwerking aangegaan tussen docenten en bijlesgevers.
Mvr. Verhoef (Labyrint): Er was een discussie waarom bijlessen er überhaupt zijn. Maar 
het is iets van alle tijden en het instituut staat nog steeds achter onze bijlessen.

12. Rondvraag
Dhr. Schyns vraagt of er nog vragen zijn.
Die zijn er niet.

13. Sluiting om 20:38
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