
Notulen Algemene Ledenvergadering 
Studieverenigingen Overleg Platform (StOP)

Datum: Dinsdag 13 December 2016, 19:00 uur
Locatie: Faculteit der Sociale Wetenschappen, zaal 1A27

Presentielijst

Naam Vereniging Functie

Tristan Schyns StOP Voorzitter

Tim van Os StOP Secretaris

Lukas Heeren StOP Penningmeester

Orline de Jong StOP Algemeen lid en Vice-
voorzitter

Just Korsten StOP Algemeen lid

Lesla Behram MOST Assessor

Lenne Michiels Itiwana Voorzitter

Jorn van Bladel Itiwana Assessor Extern

Sietske Couperus SPIL Secretaris

Marissa Vacher Leidsche Biologen Club Praeses

Charlotte Nederpel Leidsche Biologen Club K.b. Praeses

Dion Zandstra Leidsche Biologen Club K.b. Ab Actis

Martine Stroet Emile Voorzitter

Sylvia Keus Emile Penningmeester

Nicole Willoughby B.I.L. Penningmeester

Esmee Braam B.I.L. Voorzitter

Janne Jehae Gibalaux Voorzitter

Tessa Don Gibalaux Penningmeester

Pim Geenen HSVL Assessor Intern

Maikel Tuit Corpus Delicti Voorzitter

Coen ten Cate HSVL Vice-Praeses

Jacob Boon MOST Penningmeester

Sarah Hurkmans De Leidsche Flesch Onderwijs

Eva van Weenen De Leidsche Flesch Voorzitter

Zoe Pankow StOP e.t. Penningmeester

Mirthe Voppen SPIL Voorzitter

Niels Park SPIL Onderwijs

Loes Meyberg Chemisch Dispuut Leiden Ab Actis
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Afwezigheid met bericht: ,,Aesculapius’’, MFLS, Labyrint, Interlatina, T.W.I.S.T., Pecunia 
Non-Olet.
Later met bericht: B.I.L.

1. Opening om 19:03 uur
Dhr. Schyns opent de vergadering met een harde mokerslag.

2. Voorstelrondje

3. Mededelingen
 Voorzitter StOP

Dhr. Schyns: Allereerst de vrolijke mededeling, namelijk dat een nieuwe website online 
staat, waarin de Notulen van de ALV’s gaan staan. Daarnaast komen er ook linkjes op 
naar jullie websites. Naast een update over de website zijn we ook op zoek naar een 
nieuwe bank. Knab is een goedkope bank en kost €60 per jaar en is wellicht interessant 
voor de kleinere verenigingen.  Taal en spelfouten over notulen of stukken gaarne liever 
achteraf te mailen naar de secretaris. Zoals iedereen heeft gezien hebben we geen 
stukken geprint uit zorg voor de natuur en onze portemonnee. Sinds dit jaar heeft het 
StOP 6 nieuwe leden, namelijk; Juridische Honours Vereniging (JHV) Themis, Maktub, 
Studievereniginge T.W.I.S.T., Pecunia Non Olet, Studiekring over Strafrecht, en Le Tre 
Corone.

 Lidverenigingen
Dhr. Geenen (HSVL): Namens Esmée; De website ziet er goed uit, hoe duur was het 
eigenlijk?
Dhr. Heeren: We hadden een mooie aanbieding tijdens halloween waarbij we €90 per 
jaar kwijt zijn in plaats van het dubbele.
Dhr. Schyns: Wix is echt fantastisch, je hoeft namelijk geen verstand van programmeren 
te hebben.

4. Vaststellen agenda
Dhr. Schyns: Zijn er nog agendapunten die toegevoegd moeten worden? Nee? Dan wordt 
de agenda wordt vastgesteld.

5. Notulen Algemene Ledenvergadering 08-09-2016
Dhr. Schyns: Omdat de notulen later zijn toegevoegd, krijgt iedereen nog even de 
mogelijkheid om ze door te nemen.
Mvr. Braam (B.I.L.): Wij hebben de mail niet ontvangen en konden de oudere versie niet 
meer bekijken.
Dhr van Os: Dit komt omdat ik niet met 2 versies wilde werken en daarom de eerste 
versie heb verwijderd. We hebben problemen gehad met onze verstuurde mails, deze 
belandden eerst in de spambox maar dat probleem is verholpen.
Mvr. Braam (B.I.L.) krijgt een versie te leen van iemand anders.
Er zijn geen opmerkingen over de pagina’s 1-3.
Dhr. Schyns: Zijn er opmerkingen over de pagina’s 3,4,5?
Vz. LBC: De namen of geslachtsvormen van Phebe van langevelde (CDL) En Esmée 
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Vogelang (HSVL) klopten niet.
Dhr. Van Os: Excuses, ik zal het aanpassen.

6. Voortgangsrapportage
Dhr. Schyns: Ik zou graag wat voortgangsrappoortages geven om een indruk te geven van
waar het StOP allemaal mee bezig is.

 Studieverenigingen Acquisitie Verband (SAV)
Dhr. Schyns: De eerste vergadering heeft plaatsgevonden. De opkomst was oké, maar het 
zou mooier zijn als er de volgende keer meer mensen aanwezig kunnen zijn. Er wordt 
bijvoorbeeld gesproken over boekencontracten en dat is relevant voor iedereen. Over 
contracten gesproken; wij zijn nu bijvoorbeeld bezig met een contract af te sluiten met 
drukbedrijf.nl, waardoor onze lidverenigingen kunnen profiteren.
Mvr. Voppen (SPIL): Hoe zit het als je al een vriendendeal hebt met hun en nu dubbele 
kortingsrekening hebt?
Dhr. Schyns: Er zijn no strings attached, dus maak je geen zorgen. Het is geheel 
vrijblijvend.
Mvr. Willoughby (B.I.L.): Wat is drukbedrijf.nl?
Dhr. Schyns: Een bedrijf dat promotiemateriaal verzorgt.

 Interfacultair Congrescommissie
Dhr. Schyns: Omdat  de leden een interfactultair congres wel zagen zitten de vorige ALV, 
zijn we naar die optie gaan kijken en het uit gaan werken. Het congres gaat plaatsvinden 
op 4 april.  Het thema zal veiligheid zijn en de commissie is al druk bezig. Er zijn al 2 
sprekers geregeld. Zijn er nog dingen die jullie graag op het congres willen zien of 
hebben jullie tips?
Krekelgeluiden vullen de zaal.

 Interfacultair Feestcommissie
Dhr. Heeren: Het feest wordt waarschijnlijk 1 maart maar we moeten het nog vaststellen 
met Quintus (de locatie). Er gaat een goed doel worden gesteund met als richting: 
onderwijs in derdewereldlanden. Het is belangrijk dat alleen leden van de organiserende
verenigingen kaarten kunnen kopen, met een maximum van 5 kaarten per persoon. De 4 
kaarten kunnen wel naar niet-leden gaan.
Mvr. Voppen (SPIL): Hoe kan het dat er voor het interfacultair feest weer gekozen is voor
dezelfde verenigingen om het te organiseren?
Dhr. Heeren: Vorig jaar bleek het een succes, en toen heeft die groep eigenlijk zelf 
besloten zelf door te gaan. Wij zijn er later bijgekomen.
Mvr. Michiels (Itiwana): Ik merkte wel dat je vorig jaar moeilijk aan kaarten kon komen. 
Dat voelde oneerlijk. Hoe wordt daar rekening mee gehouden dit jaar? Vorig jaar moest 
je je echt haasten naar andere Faculteiten etc.
Dhr. Heeren: Iedere vereniging heeft maar 100 kaarten en vorig jaar was er helemaal 
geen regulatie, dat is er dit jaar wel.
Mvr. Couperus (SPIL): Wordt er verwacht dat wij (niet organiserende verenigingen) ook 
promoten?
Dhr. Heeren: Dit wordt niet verwacht.
Dhr. Schyns: Misschien vragen jullie je af waarom het StOP erbij betrokken is. Dat is 
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omdat het een mega succes was en wij daarom graag zien dat het behouden blijft. 
Wellicht wordt de samenstelling vanaf volgend jaar anders. Je weet het niet.

 StOP-bokaal
Dhr. Van Os: Allereerst veel dank voor de verenigingen die hun puntenaantallen hebben 
doorgestuurd. Ik heb eens even flink zitten puzzelen, zitten rekenen en zitten zwoegen. 
Natuurlijk staat buiten kijf dat het StOP de meeste punten binnen zou slepen en we 
hebben jullie dan ook met veel plezier en genoeg zien shinen op mooie activiteiten. In de 
nieuwsbrief staan ook vaak genoeg activiteiten die jullie verder organiseren, zoals laatst 
Code en HSVL met Lam in je wigwam, of HSVL en Albion een toffe Tolkien Lord of the 
rings-lezing.
De top 7 is bekend en we moedigen jullie dan ook allemaal aan om door te gaan met 
jullie actieve houding! De bokaal zal later volgen. Op plaats 7 staat: ,,Aesculapius’’. Op 
plaats 6 staat: T.W.I.S.T. Op plaats 5 staat: SPIL. Op plaats 4 staat: J.F.V. Grotius. Op plaats 
3 staat: CoDe. Op plaats 2 staat: HSVL. En de nummer 1 tot nu toe is: de B.I.L.! Maar blijf 
acties want het ligt allemaal erg dicht bij elkaar.

7. EL CID
Dhr. Schyns: De EL CID is erg actief in het onderzoeken van hoe de Faculteitenblokken 
worden geëvalueerd. We wilde deze cijfers aan jullie voorleggen om te overleggen hoe 
we het eventueel beter kunnen maken.
Mvr. Hurkmans (De Leidsche Flesch): Kan iemand misschien de getallen wat beter 
uitleggen? 
Dhr. Schyns: De cijfers an sich zijn niet zo representatief. We willen ze ook niet 
beoordelen maar we willen graag dat jullie wat ervaringen delen om te vertellen hoe iets
op jullie faculteit gaat. Ik zou graag met de FSW willen beginnen.
Mvr. Voppen (SPIL): We zijn tot de conclusie gekomen dat we graag een stukje willen 
implementeren over het begin van je studietijd. Een stukje waarbij zaken zoals 
Blackboard en USIS aan bod komen. Daarnaast hoorden we dat studievereniging 
introductie wenselijk is. In  principe waren wij behoorlijk positief.
Mvr. Stroet (Emile): Daarnaast is het handig om meer te werken aan 
verwachtingsmanagement met studievereningingen op de voorgrond.
Mvr. Michiels (Itiwana): Er kwamen 2 dingen naar voren: dat rooster uitleg en verschil 
tussen studie en studentenvereniging wel wat beter uitgelegd mag worden.
Dhr. Schyns: Hoe delen jullie het in?
Mvr. Stroet (Emile): Wij doen rondleidingen en organiseren zelf workshops voor de 
studenten.
Mvr. Voppen (SPIL): Wij hebben altijd een korte introductie over SPIL en daarna lezingen
Mvr. Michiels (Itiwana): In de ochtend komt Itiwana aan bod en in de middag 
orgainseren we een pubquiz of iets anders informeels.
Dhr. Tuit (CoDe): Jullie hebben dus geen gedeelte samen?
Mvr. Voppen (SPIL): Nee, alles alleen.
Mvr. Vacher (LBC): Het is heel lastig omdat wij gewoon 4 Faculteiten hebben waar 
studenten les krijgen en tijdens de EL CID week naartoe moeten. Daardoor is het voor 
veel verenigingen niet interessant. Er is sinds vorig jaar een verandering waardoor 
sommige studenten niet meer terug hoefden van de lunch naar het hoofdgebouw. We 
organiseren het als vereniging zelf. Daarnaast willen onze studieadviseurs helemaal 
niets te maken willen hebben met de EL CID omdat die zich bezig houden met de 

Notulen ALV
13-12-2016

Studieverenigingen Overleg 
Platform

   



opening van het academisch jaar en daar hun praatjes over Blackboard en USIS gaan 
doen.
Mvr. Michiels (Itiwana): Zouden jullie wel mogen speeddaten?
Mvr. Vacher (LBC): Als de El CID kan regelen dat er 3 lunches geregeld kunnen worden, 
zal dat al voor veel deelnemers schelen waardoor ze gemotiveerd worden om te blijven.
Dhr. Schyns: Hebben jullie dit al aangegeven?
Mvr. Vacher (LBC): Ja, maar we weten niet hoe het is doorgekomen.
Mvr. Van Weenen (DLF): Ze krijgen bij ons een algemene introductiedag en daarom doen 
wij geen Blackboard of  USIS uitleg.
Mvr. De Jong: Wat doen jullie op die dag?
Mvr. Van Weenen (DLF): We geven een rondleiding en daarna doen we een soort 
vossenjacht of eten we tosti’s met elkaar.
Dhr. Schyns: Hoe zit het met geesteswetenschappen?
Dhr van Geenen (HSVL): Geschiedenis heeft wel een algemene introductiedag waarin ze 
alle informatie over hun studie krijgen. Daarnaast merkten ze dat er veel mensen brak 
zijn tijdens het Faculteitenblok en daarom dat ook niet veel zin had. Er waren veel 
workshops op onze eigen middag in het faculteitenblok. Er is niet veel samenwerking 
met andere verenigingen maar ik durf daar niet veel over te zeggen.
Dhr. Boon (Most): wij worden gewoon gevraagd om de eerstejaars 2 uur lang te 
vermaken. Dit doen we vaak door een rondleiding of een pubquiz. De introductiedag 
wordt door de studieadviseurs georganiseerd. Voor ons is het op dit moment prima om 
een moment te pakken op de introductiedag.
Mvr. Pankow (e.t. StOP): Op geesteswetenschappen is er vaak voor verenigingen 
s’ochtends een moment voor studieverenigingen. De assessor stelt hiervoor een 
commissie aan.
Dhr. Schyns: En rechtsgeleerdheid?
Dhr. Tuit (CoDe): Wij beginnen altijd op maandag op de informatiemarkt, dit kost wel 
geld. Het JSVO neemt initiatief op de faculteitendag en op deze middag krijg je je tutor te 
leren kennen en staat meer in het teken van de studie dan van studieverenigingen. In de 
Facultaire introductieweek is er meer aandacht voor studieverenigingen.
Dhr. Schyns: and den haa……?
Mvr. Braam (B.I.L.): Wij organiseren een lezing en een korte introductie van de 
studievereniging. Er was geen lunch georganiseerd. In de Facultaire openingsweek komt 
er pas aandacht voor de studie. Er waren wel wat verkeerde verwachtingen maar dit was
blijkbaar niet rampzalig.
Dhr. Schyns: De EL CID heeft een verandering doorgevoerd. Het Faculteitenblok is nu 
namelijk op dinsdag. Verwacht wordt dat daarbij een hogere opkomst zal zijn. Daarnaast 
wil ik nog even mededelen dat wanneer je een leuke workshop wilt organiseren je een 
kleine vergoeding vanuit EL CID kunt krijgen. Dus schroom niet ze te contacteren.
Mvr. De Jong: De PKvV gaat er ook voor zorgen dat de studentenverenigingen hun 
inschrijvingen niet openen tijdens het Faculteitenblok.
Mvr. Hurkmans (DLF): Zitten er consequenties aan als de verenigingen dit wel doen?
Mvr de Jong: Een boete maar dit weet ik niet zeker.

8. Conceptversie Overlapafspraken 2017
Mvr de Jong: Ik neem dit jaar deel in de commissie Overlap en die zorgt ervoor dat alle 
activiteiten goed naast elkaar geregeld worden waardoor studenten niet hoeven te 
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kiezen. We hebben veel van jullie klachten over activiteiten van disputen ontvangen, 
daarvoor veel dank. We hebben veel input kunnen geven in de commissie en deze 
reageerde geschokt en blij. We hebben een plan van aanpak. De PKvV houdt nu in de 
gaten dat Augustinus en Njord geen feesten meer organiseren. We hebben ook met 
Quintus gesproken over een datum voor een weekend voor alle studievereningen om 
hun eerstejaarsweekenden in te organiseren. We hebben nog geen datum door de 
onduidelijke planning van Quintus op dit moment. Volgende week daarover meer 
duidelijkheid. 
Mvr. Stroet (Emile): Gaat dat voor dit jaar lukken?
Mvr. De Jong: We zitten nu inderdaad in een overgangsjaar waarbij we hopen dat er voor 
volgend jaar iets goeds geregeld is.
Mvr. Vacher (LBC): We hoorden dit jaar hetzelfde. En toch hadden we problemen. Zitten 
er dit jaar sancties op? Quintus kwam namelijk zijn afspraken niet na.
Mvr. De Jong: Vorig jaar is er inderdaad gepraat en zijn de afspraken niet duidelijk 
genoeg gemaakt, maar ik ga me daar wel hard voor maken. Ik ga jullie ook goed op de 
hoogte stellen.
Mvr. Hurkmans (DLF): Kan er aan Quintus worden gevraagd of zij de sociëteit 
dichtgooien?
Dhr. Van Bladen (Itiwana): Als een dispuut een activiteit organiseert, kan Quintus 
zichzelf distantiëren.
Mvr. De Jong: De prioriteit lag eerst op een datum van ons, en nu ligt het bij Quintus.
Mvr.  Van Weenen (DLF): Als de vrijdag wordt geprikt, kan Quintus op donderdag een 
VAP organiseren wat ideaal kan zijn. Misschien kunnen jullie hier nog iets mee.
Mvr. De Jong: Goede inbreng! Zijn er nog verdere opmerkingen?
Dhr. Van Geenen (HSVL): Esmee had een opmerking over puntje 7. Waarom zoveel 
uitzonderingen?
Dhr.  Van Os: Deze hebben voor 1 juni een uitzondering aangevraagd, dit is mogelijk 
namelijk wanneer je er een goede reden voor hebt. Deze rede wordt da in de commissie 
Overlap besproken.
Mvr. Voppen (SPIL): Moet je ieder jaar opnieuw een uitzondering aanvragen?
Mvr. De Jong: Nee, houd alleen ieder jaar in de gaten of hij er weer in staat!

9. EHBO
Dhr. Korsten: Er is een deal met het Rode Kruis waardoor studieverenigingen een EHBO-
cursus van 24 uur kunnen volgen, verspreid over 3 of 4 dagen. Hiermee zou je zelfs 
bevoegd zijn om op festivals te werken.
Mvr. Vacher (LBC): Is dit naast de BHV?
Just: Dit is naast de BHV en wordt niet door de Universiteit gesubsidieerd omdat zij daar 
niets aan hebben. Het zou €70 per persoon kosten.
Mvr. Michiels (Itiwana): Wordt het aangeboden of georganiseerd?
Dhr. Korsten: Aangeboden.
Mvr. Vacher (LBC): Er zou een bijeenkomst zijn over alcohol en drugs. Zit dit bij die 
EHBO of niet?
Dhr. Korsten: Dat zou een soort vervolgcursus zijn. Maar als daar veel animo voor is, 
kunnen we wel aan het rode kruis vragen om daar meer aandacht aan te besteden.
Dhr. Schyns: Hoe staan jullie hier tegenover?
Mvr. Michiels (Itiwana): Het is wel een beetje een drempel omdat het €70 zou zijn.
*Discussie over declareren*

Notulen ALV
13-12-2016

Studieverenigingen Overleg 
Platform

   



Mvr. Hurkmans (DLF): Een tip: Een zorgverzekeraar dekt veel, wellicht een EHBO-cursus
van het rode kruis ook.

10. Aanstelling Kascommissie 2016-2017
Dhr. Schyns: We hebben een kascommissie nodig, naast Niels Park en Zoë Pankow. 
Mvr. Willoughby (B.I.L.): Ik zou wel willen.
Dhr. Schyns: Het is niet veel werk, maar misschien is 3 wel te veel. Vinden jullie het goed 
om het met z’n 3en te doen?
Iedereen knikt ja:
Dhr. Schyns hamert Niels Park (SPIL), Zoë Pankow (e.t. StOP), en Nicole Willoughby 
(B.I.L.) in als kascommissie 2016-2017.

11. W.v.t.t.k.
Dhr. Tuit (CoDe): Er was een CoBo van een van de ontzettend veel juridische 
verenigingen, daarom vind ik de datum van deze ALV niet zo handig gepland.
*Fact checker: StOP was niet uitgenodigd*
Mvr. Vacher (LBC): Ik vind het juist heel fijn dat de ALV ver vooruit gepland is.
Dhr. Park (SPIL): Ik vind dat de opkomst van de ALV laag is, weten jullie hoe dit kan?
Dhr. Schyns: Er zijn veel factoren die meestepel, maar we weten het niet zo goed. We 
zullen het vragen. We gaan zometeen in ieder geval nog borrelen.
Mvr. Voppen (SPIL): Hoe worden we op de hoogte gesteld voor het Interfacultair 
congres?
Dhr. Schyns: In ieder geval middels de nieuwsbrief.

12. Rondvraag
Dhr. Schyns: Zijn er nog punten vanuit de verenigingen?

13. Sluiting om 19:54
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