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S t u d i e v e r e n i g i n g e n  O v e r l e g  P l a t f o r m

Convocaat Algemene Ledenvergadering StOP

Datum: 19 september 2017
Inloop: 18:45 uur
Start: 19:00 uur
Locatie: LIPSIUS, zaal 005



 Agenda

1. Opening

2. Voorstelrondje

3. Mededelingen

 Voorzitter StOP 

 Lidverenigingen

4. Vaststellen agenda

5. Notulen Algemene Ledenvergadering 18-04-2017

6. Eindverslag & Realisatie bestuur 2016 – 2017

7. StOP-bokaal Prijsuitreiking

8. Bestuurswissel

9. Beleidsplanpresentatie & Begroting bestuur 2017 – 2018

10. W.V.t.T.K.

11. Rondvraag

12. Sluiting

Ad. 5. 
Het StOP-bestuur 2016 – 2017 presenteert het eindverslag en de realisatie van het jaar 2016 –
2017. Daarbij zullen bepaalde punten worden toegelicht en is er naderhand tijd voor vragen.
Deze stukken bevinden zich in bijlagen 2, 3 & 4.

Ad. 9.
Het StOP-bestuur 2017 – 2018 presenteert het beleid en de begroting van het jaar 2017 –
2018. Daarbij zullen bepaalde punten worden toegelicht en is er naderhand tijd voor vragen.
Deze stukken bevinden zich in bijlagen 5, 6 &7.
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Bijlage 1. Notulen Algemene Ledenvergadering 

Notulen Algemene Ledenvergadering 
Studieverenigingen Overleg Platform (StOP)

Datum: Dinsdag 18 april 2017, 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

Lejla Behram MOST Assessor

Laurie Bastemeijer MOST Ondersteunend bestuurslid

Lisa van Luling L.A.S. Terra Assessor Nabu Na’id

Helen Verhoef Labyrint Commissaris Onderwijs

Dorna Ghadimkhani Labyrint Secretaris

Robbert Wever L.P.S.V. ,,Aesculapius’’ Praeses

Yorick Voskamp Symposion Secretaris

Jorn van Bladel Itiwana Assessor Extern

Maikel Tuit Corpus Delicti Voorzitter

Nicole Willoughby B.I.L. Penningmeester

Esmee Braam B.I.L. Voorzitter

Mirthe Voppen SPIL Voorzitter

Niels Park SPIL Onderwijs

Sarah Hurkmans De Leidsche Flesch Onderwijs

Eva van Weenen De Leidsche Flesch Voorzitter

Fedde vd Herberg SPIL Binnenland en Aqcuisitie

Iris Band Emile Evenementen

Martine Stroet Emile Voorzitter

Phebe van Langevelde Chemisch dispuut Leiden Praeses
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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 spelfouten 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
Dhr. Wever (,,Aesculapius’’): wordt het congres nog ergens behandeld deze ALV?
Dhr. Schyns: het congres wordt meegenomen met het tussentijds verslag.
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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.
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 
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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?
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?

5

Convocaat ALV
19-09-2017

Studieverenigingen Overleg 
Platform

   



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.
Dhr. Wever (,,Aesculapius’’): Ik wilde nog even opmerken dat Matthijs deelnam aan de 
organisatie namens de hele bètafaculteit.
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?
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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 
gecommuniceerd.
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.
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? 
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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.
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?
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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 inlegt, 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.
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 kort 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 betrokken 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 
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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?
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
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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.
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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Bijlage 2. Eindverslag StOP-bestuur 2016- 2017

Het StOP 
Het Studieverenigingen OverlegPlatform Leiden bestuur 2016-2017 heeft haar functies nu een
jaar  uitgeoefend.  In  dit  verslag  zijn  alle  punten  opgenomen  die  zijn  uitgevoerd  door  dit
bestuur. Het gaat hier zowel om de originele punten die in het beleidsplan aan het begin van
dit bestuursjaar zijn vastgesteld, alsmede de punten die zijn toegevoegd bij de tussentijdse
ALV.  

De speerpunten

Communicatie:

De secretaris heeft er op toegezien dat alle e-mails uiterlijk binnen twee dagen zo compleet als
mogelijk  is,  zijn  beantwoord.  Dit  is  voor  het  overgrote  deel  gelukt. Aan het  aankomende
bestuur  zal  als  advies  worden gegeven dat dit  weer  een  vereiste  is  voor  professionaliteit
aankomend jaar.

Maandelijkse nieuwsbrief
Tot op heden is iedere maand een nieuwsbrief verstuurd met uitzonderingen van de maanden
juli  en  september.  De  rede  voor  deze  twee uitzonderingen  is  dat  er  te  weinig  serieuze
ontwikkelingen  zijn  geweest  die  gecommuniceerd  dienden  te  worden.  In  de  nieuwsbrief
werden onder  andere  activiteiten van verenigingen gepromoot  die  interessant  kunnen zijn
voor studenten met verschillende studieachtergronden. 

Convocaat Algemene Ledenvergadering
Het convocaat is gedurende het hele jaar zoals voorgenomen iedere ALV vijf werkdagen van
tevoren naar de leden toegestuurd. 

Facebookpagina
De Facebookpagina is dit jaar ondermeer gebruikt voor de promotie van evenementen van de
leden. De voorwaarden hiervoor waren en zijn in ieder geval dat de georganiseerde activiteit
interdisciplinair  van  aard  is  en  groot  genoeg  moet  zijn  om  opkomst  van  meerdere
verenigingen aan te kunnen. Dit houdt in dat het in samenwerking met een of meerdere andere
studieverenigingen  georganiseerd  is  of  dat  het  ook  interessant  voor  verschillende
studierichtingen is. De geschiktheid werd bepaald in samenspraak tussen het StOP-bestuur en
de organisator van het evenement. Met een toename van bijna 70% op het aantal likes van de
pagina,  worden  stappen  gezet  om  meer  bekendheid  te  kweken  voor  de  activiteiten  die
studieverenigingen organiseren. Tevens worden er ook engelse evenementen gepromoot op de
pagina.  De Universiteit focust namelijk steeds meer op internationalisering. Het StOP kan
hierbij niet achterblijven. Het afgelopen jaar is minimaal eens in de twee weken een relevant
bericht gepost, met uitzondering van de zomermaanden. Door deze actieve instelling kwamen
er dan ook steeds meer bezoekers naar de pagina.

Website
De vernieuwde website is intussen enige periode in de lucht. Op dit vernieuwde medium is
het  voortaan  niet  alleen  gemakkelijker  om  informatie  in  te  winnen  over  het
Studieverenigingen OverlegPlatform en haar bestuur, maar ook is het eenvoudig gemaakt om
op de website van de lidverenigingen te komen door middel van dit centraal punt. De agenda
is daarbij een mooie toevoeging, waar middels inzet van de secretaris van het StOP hier een
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mooi aanbod aan interdisciplinaire activiteiten van de verschillende verenigingen te vinden is.
Daarnaast  is  er  een gedeelte  toegevoegd waarbinnen de verschillende faculteiten met  hun
verenigingen door de eigen assessor worden voorgesteld.   

Interdisciplinariteit:

Om de horizon van de leden van de lidverenigingen van het StOP te verbreden heeft het StOP
haar leden en leden van haar lidverenigingen gestimuleerd interdisciplinaire activiteiten bij te
wonen en te organiseren. Dit is gedaan middels de nieuwsbrief, de Facebookpagina en de
nieuwe agenda op de nieuwe StOP-website.

Een ander punt van interdisciplinariteit is het feit dat StOP een overlegplatform is waarbinnen
het idee is dat de verschillende verenigingen samen veel meer weten dan één vereniging op
zichzelf.  Het  StOP heeft  een  actieve  houding  ingenomen  om  erachter  te  komen  welke
problemen  er  bij  de  lidverenigingen  spelen  door  middel  van  actief  bijwonen  van  de
Verenigingen Overleggen. 

De portefeuilles

Commissie Overlap
Op vrijdag 31 maart zijn de Commissie Overlap afspraken ondertekend. Deze afspraken zijn
ten opzichte van vorig jaar niet veel veranderd. De Commissie Overlap afspraken staan op
onze website.

Echter  was  er  afgelopen  jaar  een  ontwikkeling  gaande.  Aan  het  begin  van  het  jaar  is
doorgegeven dat er tussen de 50 tot 75 studenten (vanuit verschillende verenigingen) zich
hadden afgemeld of maar aanwezig waren bij een deel van de Eerstejaarsweekenden door de
VAP’s van Quintus, is het StOP hier achteraan gegaan. Er is een aantal gesprekken geweest
met  Quintus.  Hieruit  kwam  het  besluit  om  één  weekend  aan  te  wijzen  welke  dan  het
studieverenigingenweekend gaat worden. Dit houdt in dat Quintus dit weekend in haar eigen
planning zet en eerstejaarsleden stimuleert om naar het Eerstejaarsweekend te gaan. Dit jaar is
dit het weekend van 22, 23 en 24 september, dit komt het beste uit wat betreft VAP’s.
Daarnaast is  er  een balletje gaan rollen binnen de Universiteit.  Aangezien de Universiteit
schrok van de grote getallen, zijn ze gaan beseffen dat hier iets aan gedaan moet worden. In
augustus heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Quintus, het CvB en het StOP. Na een
goed  gesprek  hebben  wij  een  aantal  dingen  afgesproken.  Aangezien  er  sinds  dit  jaar  al
gestimuleerd is om één weekend af te spreken waar alle weekenden plaatsvinden, zal er in
november  geëvalueerd  worden  hoe  dit  is  verlopen.  Daarnaast  wordt  er  vanuit  Quintus
meermalen  gecommuniceerd dat  er  weekenden zijn  voor  de  studieverenigingen en dat  de
eerstejaars daar vooral heen moeten gaan. Voor komend jaar is het van belang om goed bij te
houden hoeven eerstejaars  afzeggen en waarom.  Middels  deze  informatie  kan  er  het  best
geëvalueerd worden.

Tot slot is het van belang dat het huidig bestuur en haar opvolgers op de hoogte is van deze
Commissie Overlap afspraken. Mochten er namelijk regels overtreden worden, dan kunnen
daar  consequenties  aan  zitten  zoals  een  officiële  waarschuwing of  een  boete.  Dit  is  voor
niemand leuk, dus zorg dat de afspraken bekend zijn!

BHV-cursus
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Sinds afgelopen jaar  is  BHV verplicht  gesteld  voor  verenigingen die  gebruik  maken van
alcohol tijdens activiteiten op de Universiteit. Dit heeft ervoor gezorgd dat er vorig jaar door
het StOP stappen zijn gezet om verenigingen van het benodigde BHV-certificaat te voorzien.
De contactpersoon binnen de Universiteit, Petra Slabber, steunt dit geheel redelijk, maar enige
discussie komt wel voort.

Dit jaar was ons eerste doel om niet alleen de BHV cursus te behouden voor nieuwe besturen,
maar om een extra cursus in het midden van het jaar te bieden voor de verenigingen die nog
geen BHV hadden. Dit stuitte oorspronkelijk op tegenstand vanuit de Universiteit, aangezien
mvr. Slabber niet inzag waarom de desbetreffende verenigingen nog geen BHV hadden – ze
hadden immers voor de zomer hun kans gehad om BHV te volgen. Na veel overleg kwamen
we uiteindelijk uit op een oplossing, waarbij de verenigingen die nog geen BHV hadden, wél
de cursus konden volgen. Op het moment dat deze halfjaarlijkse cursus bijna rond was, kwam
er vanuit mvr. Slabber extra informatie naar boven; niet alleen waren er een aantal regels
opgesteld voor verenigingen waarop de deelname aan de cursus werd bepaald, maar er was
ook een lijst waarop de verenigingen al waren bepaald die in aanmerking kwamen voor BHV.
Door  deze  nieuwe informatie  duurde  het  proces  langer  en  is  een  halfjaarlijkse  cursus  er
uiteindelijk niet meer van gekomen.

Afgelopen juni vonden uiteindelijk de zomercursussen plaats. Verdeeld over 5 dagen was er
ruimte  voor  de  studieverenigingen  om  bestuursleden  deel  te  laten  nemen  aan  de  BHV
cursus.Er was een regeling vanuit de Universiteit voor kleine verenigingen, zij mochten niet
deelnemen aan de BHV cursus. Na overleg is het gelukt om toch bestuursleden van kleine
verenigingen deel te mogen laten nemen aan de cursus. Aan het eind van volgend jaar wordt
gekeken of deze regeling in stand blijft. Van alle aanmeldingen die zijn binnengekomen, zijn
de bestuursleden over het algemeen probleemloos geplaatst  op de voorkeursdagen. Kleine
problemen kwamen naar voren in de vorm van besturen die nog niet gevormd waren, maar
deze konden uiteindelijk allemaal deelnemen. Slechts weinig verenigingen reageerde totaal
niet op de oproep om zich in te schrijven. De cursusdagen zelf waren een succes.

EHBO
Dit jaar was er gepoogd om als aanvulling op de BHV ook een EHBO cursus aan te bieden
aan de leden. In samenspraak met de studentendesk van het Rode Kruis werd dit opgezet. De
cursus zou uit 3 dagen bestaan en in maart-april plaatsvinden. Dit was kleinschalig en er zou
plek zijn voor twaalf bestuursleden. Uiteindelijk bleken er echter geen inschrijvingen te zijn
op  de  dag  van  de  deadline  en  had  niemand  überhaupt  contact  opgenomen  met  de
studentendesk (inschrijvingen verliepen niet via het StOP). Uiteindelijk waren er toch nog
twee  verenigingen  die  zich  hadden  opgegeven  via  het  StOP-bestuur.  Echter,  is  daar
uiteindelijk niets meer van vernomen van de studentendesk. Vooraf was doorgegeven dat als
er te weinig aanmeldingen waren, de cursus hoogstwaarschijnlijk niet door zou gaan. Wat in
dit geval dus ook is gebeurd.

Studieverenigingen Acquisitie Verband
Het eerste halfjaar heeft er één acquisitie overleg plaatsgevonden. Een verbeterpunt was de
opkomst  en  de  frequentie  van  vergaderen.  Desalniettemin  was  met  een  hoog
participatieniveau de vergadering van het Studieverenigingen Acquisitie Verband een succes
te noemen. Het is niet meer gelukt om een datum te vinden voor een tweede acquisitieoverleg,
aangezien het  lastig  was om een goede datum te  vinden voor een bijeenkomst,  heeft  het
Bestuur  aan  het  StOP-bestuur  ’17-’18  meegegeven  het  SAV  nader  te  onderzoeken  en
eventueel verdere invulling te geven.
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StOP-bokaal
Een speerpunt was dit jaar om leden van de verenigingsbesturen (interdisciplinair) meer met
elkaar in contact te brengen. Het bestuur trachtte dit te stimuleren met dit puntensysteem. Het
eerste semester van het academisch jaar werd door ongeveer een derde van de verenigingen
regelmatig  updates  of  tussenstanden  gecommuniceerd.  Bij  deze  updates  kwam  vaak  een
samenwerking met een andere vereniging naar voren. Het tweede halfjaar is de StOP-bokaal
op een lager pitje op de prioriteitenlijst komen te staan. Desalniettemin  werd  bij de wissel
ALV in september de StOP-bokaal uitgereikt aan de vereniging die de meeste punten heeft
gescoord. Besturen uit het academisch jaar 2016-2017 werden tezamen met hun opvolgers
uitgenodigd om de eindstand te zien en eventueel de StOP-bokaal in ontvangst nemen.

Interfacultair Congres
Het Interfacultair Congres heeft nu reeds enig moment geleden plaatsgevonden en een succes
was dit zeker te noemen. De samenwerking met de studieverenigingen Aesculapius, B.I.L.,
HSVL, JHV Themis, SPIL en Symposion is door het StOP als meer dan plezant bevonden.
Het congres is deels geëvalueerd door het StOP-bestuur zelf. Door het ontbreken van reactie
vanuit  de  kant  van  de  Universiteit,  is  het  niet  meer  tot  een  daadwerkelijk  gezamenlijk
evaluatiemoment  gekomen.  De  positieve  ontvangst  van  het  evenement  maakt  het
desalniettemin dat het huidig StOP-bestuur aanraadt dit evenement volgend jaar wederom te
organiseren.

Interfacultair Feest
Dit  jaar  heeft  het  StOP meegedaan  aan  het  organiseren  van  het  Interfacultair  Feest.  Dit
evenement heeft  plaatsgevonden in Quintus op 1 maart  met het thema ‘Tipsy Teachers &
Sexy Students’. Alle winst (290,61) is overgemaakt naar een goed doel, namelijk Unicef.
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Bijlage 3. Realisatie StOP-bestuur 2016 – 2017
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Bijlage 4. Toelichting Realisatie StOP-bestuur 2016 – 2017

Contributie
Op dit moment hebben we 37 leden die allen 5 euro contributie betalen. Helaas hebben 4 
leden, na meerdere herinneringen, nog steeds hun contributie nog niet betaald. Vandaar dat 
deze post 20 euro lager uitvalt dan begroot.

Studenten- en Onderwijszaken
Net zoals vorig jaar gaan wij 500 euro aanvragen bij Jeroen ’t Hart. Dit geld is ons toegezegd,
maar is nog niet overgemaakt. Daardoor is een gat ontstaan dat opgevangen nu moet worden 
door het eigen vermogen. Zodra dit geld binnen is, gaat dit weer terug naar het eigen 
vermogen.

Eigen vermogen
Er moet uiteindelijk 399,44 euro uit het eigen vermogen gehaald worden omdat het geld van 
Jeroen ’t Hart nog niet binnen is. 

Wisselborrel
De wisselborrel heeft plaatsgevonden na de wissel ALV en heeft 200 euro gekost.

Thema avond
De thema avond is uiteindelijk niet door gegaan, waardoor deze 100 euro niet is uitgegeven.

Benefietactiviteit
De benefietactiviteit heeft plaatsgevonden in de vorm van het Interfacultair feest, waar het 
StOP 50 euro aan heeft bijgedragen.

StOP-bestuurspunten
De prijs voor de bestuurspunten is geschonken en daardoor vervalt de 35 euro die hiervoor 
begroot stond.

Representatiekosten
De representatiekosten zijn besteed aan stickers voor onze naamsbekendheid en flyers ter 
promotie voor een nieuw StOP bestuur. Er zullen geen verdere kosten gemaakt worden voor 
deze post en is vastgesteld op 63,73 euro.

Kantoorkosten
Er is voor 3,50 euro aan kantoorartikelen uitgegeven. 

Website
De website kost dit jaar 108,29 euro. Dit is inclusief hosting en de software voor het design. 

Bank
De wissel naar een andere bank kon uiteindelijk niet doorgaan, omdat Knab geen 
verenigingsrekeningen faciliteert. 

Onvoorziene kosten
De onvoorziene kosten hoefden niet gebruikt te worden dit jaar.
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Bijlage 5. Beleidsplan StOP-bestuur 2017 – 2018

Het StOP
Het Studieverenigingen Overleg Platform (StOP) is een vereniging die bestaat uit 
studieverenigingen die aangesloten zijn bij de Universiteit Leiden. Het StOP behartigt de 
belangen van de studieverenigingen bij de Universiteit Leiden en speelt ook informatie van de
studieverenigingen door naar de Universiteit. Ook gaat de informatie vanuit de Universiteit 
veelal via het StOP naar de studieverenigingen. Een andere taak van het StOP is het bij elkaar 
brengen van de verschillende studieverenigingen om op deze manier kwesties die bij 
meerdere verenigingen spelen, aan te pakken.

De Functies
De functieverdeling binnen het kandidaatsbestuur ziet er als volgt uit:

Bas Muntinga - Voorzitter 
Verantwoordelijk voor de Faculteit Governance and Global Affairs. Portefeuillehouder 
‘Commissie Overlap’.

Maikel Tuit - Secretaris 
Verantwoordelijk voor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Portefeuillehouder Media.

Jan van Staalduinen - Penningmeester 
Verantwoordelijk voor de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en de Faculteit der
Archeologie. Portefeuillehouder Interfacultair Congres II.

Niels Park - Commissaris Intern
Verantwoordelijk voor de Faculteit Sociale Wetenschappen en LUMC. Portefeuillehouder 
Interfacultair Congres I en BHV.

Fedde van der Herberg - Commissaris Extern
Verantwoordelijk voor de Faculteit der Geesteswetenschappen . Portefeuillehouder Acquisitie 
en ‘Commissie Overlap’.

De speerpunten

Communicatie & professionalisering

Een van onze speerpunten voor komend jaar is communicatie. Dit houdt in dat er getracht 
wordt om duidelijker te communiceren wat het StOP is en wat het voor haar leden kan 
betekenen. Dit wordt zowel verbaal (tijdens algemene ledenvergaderingen en vero’s) als 
digitaal gedaan (via Facebook en e-mailcontact). Daarnaast zullen wij dit jaar extra inzetten 
op het  professionaliseren van het StOP, hierbij valt te denken aan het toegankelijk maken van 
de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en het opzetten van een Raad van Advies. 
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Algemene ledenvergaderingen
Het  convocaat  van  de  algemene  vergadering  zal  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 tweetalig zijn (Nederlands en Engels) en onderaan de notulen zal
een korte Engelse samenvatting van de verhandelingen gevoegd worden.

Website
Afgelopen jaar is de website van het StOP enorm verbeterd. Het komende jaar willen wij deze
lijn  doorzetten  door  de  engelstalige  pagina  uit  te  breiden,  zodat  de  engelstalige
studieverenigingen ook over alle informatie kunnen bezitten. Daarnaast streven wij ernaar om
belangrijke documenten zoals de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en dit Beleidsplan op
de site te plaatsen, zodat lidverenigingen hier altijd bij kunnen. 

Nieuwe functies: Commissaris Intern en Commissaris Extern
a. De  Commissaris  Intern  neemt  in  samenwerking  met  de  Penningmeester  het

Interfacultair Congres op zich. Daarnaast behoort de BHV-cursus tot de portefeuilles
van de Intern. Samen met de Voorzitter gaat de Commissaris Intern kijken naar het
idee van een interfacultair Careerevent. In overleg is besloten dat de portefeuille van
het Interfacultair Feest valt onder de Secretaris.

b. De  Commissaris  Extern  gaat  zich  dit  jaar  bezighouden  met  de  externe
vertegenwoordiging van het StOP. Dit gaat de Commissaris Extern doen door contact
te  houden  met  alle  partijen  en  gebeurtenissen  die  relevant  zijn  voor  de
studieverenigingen. Deze nieuwe functie gaat gedurende het jaar meer vorm krijgen,
maar  de  commissaris  richt  zich  nu  vooral  op  de  Commissie  Overlap,  het
Studieverenigingen  Acquisitie  Verband  en  andere  partijen  verbonden  aan  de
Universiteit.  Daarnaast  gaat  de  Commissaris  Extern  inventariseren  wat  de
mogelijkheden zijn om studieverenigingen van de Hogeschool Leiden te adviseren en
te helpen. 

Raad van Advies
Dit jaar zal er een Raad van Advies worden opgezet. De Raad van Advies is nuttig als het 
bestuur tegen bepaalde kwesties aanloopt.  Er zullen oud-bestuursleden worden benaderd om 
in de Raad van Advies plaats te nemen.

Verbreding

Een ander speerpunt dit jaar is verbreding. Het is een van de doelen om een groter bereik te 
krijgen door meer verenigingen lid te maken van het StOP. Daarnaast worden er meer 
verenigingen bij het StOP betrokken, door het internationaler te maken. 
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Uitbreiden ledenaantal/verplicht lidmaatschap
Aangezien  het  StOP-bestuur  op  sommige  fronten  met  de  universiteit  overlegt  en  daarbij
geacht wordt te spreken namens alle Leidse studieverenigingen, blijft het verhogen van de
dekkingsgraad  een  aandachtspunt.  Een  optie  hierbij  is  het  automatisch  dan  wel  verplicht
stellen van het lidmaatschap aan het StOP. In ieder geval zullen wij in gesprek gaan en blijven
met studieverenigingen die nog geen lid zijn om uit te leggen waarom het belangrijk is dat ze
erbij komen.

Internationalisering
Zoals al eerder genoemd voeren wij enkele veranderingen door in de communicatie om het 
makkelijker te maken voor bestuursleden van lidverenigingen die het Nederlands niet of 
minder machtig zijn te volgen wat er binnen het StOP gebeurt en besproken wordt. De stap 
naar een volledig Engelstalige ALV is wat ons betreft nog een brug te ver, maar dit wil niet 
zeggen dat het niet tot de mogelijkheden behoort. We zullen dit gaandeweg het jaar evalueren,
waarbij we met name benieuwd zijn naar de zienswijzen hierop van de internationalere 
lidverenigingen.

De portefeuilles

Commissie Overlap
Het StOP zal dit jaar ook weer plaatsnemen in de vergaderingen voor Commissie Overlap.
Hier  zal  er  opgekomen worden voor  de  belangen van de  studieverenigingen en  wordt  er
vooral gekeken naar de eerstejaarsdagen- en weekenden. Daarnaast is er momenteel overlap
met een aantal eerstejaarsweekenden en een VAP-activiteit van Quintus. Het streven is om
ervoor te zorgen dat deze niet meer overlappen en het verzoek aan de studieverenigingen om
bij te houden hoeveel mensen er minder op een eerstejaarsweekend komen door deze VAP-
activiteit van Quintus. 

BHV-Cursus
De BHV-cursus wordt ieder jaar op een positieve manier ontvangen en daarom zal het eind
van  dit  collegejaar  wederom georganiseerd  worden  voor  de  toekomstig  besturen.  Hierbij
wordt er weer een aantal data beschikbaar gesteld. Wel zijn er af en toe problemen met het
aangeven wie van het toekomstig bestuur aanwezig is, omdat nog niet alle verenigingen nu
 op  dat  moment  hun  opvolgers  hebben  gekozen.  We  gaan  hiervoor  op  zoek  naar  een
oplossing. Dit jaar hebben ook een aantal kleinere verenigingen deelgenomen aan de BHV-
cursus.  Er  zal  worden  gepeild  of  dit  nuttig  is  geweest.  Daarnaast  wordt  er  opnieuw
geïnventariseerd of er vraag is naar een EHBO-cursus of een cursus over drank en drugs. 

Studieverenigingen Acquisitie Verband
Het StOP-bestuur wil de lijn van vorig jaar graag doorzetten en portefeuillehouders Acquisitie
van de verschillende lidverenigingen samen te laten komen om ervaringen en informatie op
het gebied van acquisitie te delen. Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk bestuursleden, met
in hun takenpakket Acquisitie, te laten meedoen. Er zit een groot verschil in de mogelijkheden
om  acquisitie  te  lopen  per  vereniging  en  op  welke  manier  dit  gebeurt.  Ondanks  alle
verschillen gaat  het  StOP-bestuur proberen men bij  elkaar  te  brengen,  omdat  er veel  van
elkaar geleerd kan worden. 
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Maandelijkse nieuwsbrief 
De  Secretaris  stuurt  de  lidverenigingen  iedere  maand  een  nieuwsbrief.  Naast  belangrijke
informatie voor de studieverenigingen zal er telkens een agenda worden bijgevoegd met data
van belangrijke evenementen vanuit  de Universiteit  en activiteiten van de  lidverenigingen.
Lidverenigingen geven aan de Secretaris door   door welke activiteiten zij gepromoot willen
hebben. Hierbij dient het te gaan om activiteiten waar studenten van verschillende opleidingen
of verenigingen naar toe kunnen gaan.

Studieverenigingengids
Een van de kerntaken van het StOP is het verbeteren van de onderlinge relaties tussen de
Leidse studieverenigingen. Een nieuw idee dat daar volgens ons aan kan bijdragen en dat wij
dit jaar dan ook bij wijze van experiment willen uitproberen is het maken van een dun geniet
A5-boekje met daarin alle verenigingen die lid zijn van het StOP. Elke vereniging krijgt een
pagina met  daarop een bestuursfoto met  namen van de bestuursleden,  beschrijving van de
doelgroep van de vereniging, contactgegevens en eventueel wat doelen die het bestuur in haar
bestuursjaar hoopt te bereiken. Elke lidvereniging krijgt het boekje voor op het hok en kan daar
op loze momenten wat in bladeren. Wij denken dat dit op analoge, ouderwetse leest geschoeide
actiepunt naast de website een bijdrage levert aan de kennis binnen jullie bestuur omdat het
makkelijk even in te kijken is. De website bezoeken vereist meer moeite dan een boekje in de
buurt zien liggen en openslaan. We hebben hiervoor dan ook wat ruimte gemaakt op onze
begroting.

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 beleid rond het gebruik van Facebook zal weinig veranderd worden ten opzichte
van  vorig  jaar.  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. 

Interfacultair Congres
Na het  succes  van afgelopen jaar  zal  er  dit  jaar  wederom naar  gestreefd  worden om een
Interfacultair  Congres  te  organiseren.  Wij  gaan  iedere  faculteit  hierbij  betrekken.  Begin
oktober zullen de studieverenigingen die aangesloten zijn bij het StOP een e-mail ontvangen
waarin gevraagd wordt  om mee te  werken aan dit  evenement.  Het  idee is  dat  dit  congres
wederom in april georganiseerd gaat worden.

Careerevents
Dit jaar is het een streven om een interfacultair Careerevent te organiseren. Hierbij hopen wij
dat de studieverenigingen hierover willen meedenken en de samenwerking willen aangaan.
Daarnaast nemen wij hiervoor contact op met de Career Services op de faculteiten. Het idee
hiervan is dat er bedrijven zullen komen die geïnteresseerd zijn in studenten van verschillende
studies

Bankrekening & contributie
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In  de  afgelopen  paar  jaar  is  de  contributie  rond  januari/februari  gefactureerd.  De  reden
hiervoor was dat er op een zeker moment van bank gewisseld is en het zodoende onhandig was
dit eerder in het jaar te doen: het moment is daarna hetzelfde gebleven. Wij willen dit moment
naar voren halen naar september/oktober. Niet alleen vinden wij het logischer om dit aan het
begin  van  het  jaar  te  doen,  het  geeft  ons  ook  de  ruimte  om  indien  gewenst  rond  de
jaarwisseling  van  bank  te  wisselen.  Op  dit  moment  loopt  de  StOP-rekening  bij  ING,  we
betalen  er  zo’n  € 140 per  jaar  voor.  In  het  afgelopen collegejaar  is  er  onderzocht  of  een
rekening  bij  KNAB  aantrekkelijker  is.  Dit  bleek  niet  het  geval,  omdat  KNAB  geen
verenigingen  als  klant  neemt.  Wij  willen  onze  pijlen  richten  op  een  verenigingen-  en
stichtingenrekening bij ABN AMRO. Dit kost € 9 per maand (€ 108 per jaar) en zou daarmee
vanaf volgend jaar een besparing van zo’n dertig euro opleveren. 

Daarnaast  willen  we  de  contributie  gelijkstellen  aan  hetgeen  in  het  Huishoudelijk
Reglement staat. Dit houdt in dat de contributie verhoogd wordt met € 5, om de groei die het
StOP in de afgelopen jaren doorgemaakt heeft te kunnen blijven financieren. We willen dan
ook niet inbegroten op een onttrekking uit het Eigen Vermogen, zoals in de afgelopen jaren
gebeurd is.

StOP-bokaal
Het  uitreiken  van de  StOP-bokaal  –  en  de  bijpassende beloning  –  is  bij  het  voorgaande
bestuur goed bevallen. Om interactie tussen de verschillende verenigingen te stimuleren is het
idee van een StOP-bokaal vorig jaar opgezet. Wij willen dit komend jaar doorzetten en zullen
de StOP-bokaal ook komend jaar uitreiken. 

Activiteit Punten
CoBo’s bezoeken +1 punten afvaardiging

+4 punten voltallig
Na de ALV +1 punt borrelen
Bezoek activiteit StOP en andere +2 punten meerdere leden
Vereniging +3 punten afvaardiging

+5 punten voltallig
Afwezig bij een ALV -2 punten bij afmelding

-5 punten zonder afmelding
Sociale media +1 punt verspreiden berichten
Bestuurswerving +3 punten leveren sollicitant
Organiseren van activiteiten met (een) +3 punten per vereniging
andere vereniging(en)
Overig Nader te bepalen door het bestuur
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Bijlage 6. Begroting StOP-bestuur 2017 – 2018

Begroting StOP
Begroot 
'16-'17

Herbegroot 
'16-'17

Gerealiseerd 
'16-'17

Begroot 
'17-'18 

Inkomsten

ALGEMEEN

a. Contributie € 175.00 € 185.00 € 165.00 € 370.00 

b. Universiteit (SOZ) € 500.00 € 500.00 € - € 500.00 

c. Eigen vermogen € 250.00 € 47.02 € 399.44 € - 

Totaal inkomsten: € 925.00 € 732.02 € 564.44 € 870.00 

Uitgaven

ACTIVITEITEN

a. ALV's € - € - € - € 30.00 

b. Congres € - € - € - € 150.00 

c. Eindejaarsborrel € - € - € - € 200.00 

d. Carrière-evenement € - € - € - € 20.00 

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 € - € - € - 

Subtotaal € 535.00 € 350.00 € 250.00 € 400.00 

VERENIGINGSKOSTEN

k. Website € 120.00 € 108.29 € 108.29 € 110.00 

l. Kantoorkosten € 10.00 € 10.00 € 3.50 € 10.00 

m. Representatiekosten € 60.00 € 63.73 € 63.73 € 65.00 

n. Bankkosten € 140.00 € 140.00 € 138.92 € 140.00 

Subtotaal: € 330.00 € 322.02 € 314.44 € 325.00 

OVERIG

n.
Studieverenigingengi
ds € - € - € - € 85.00 

o. Onvoorziene uitgaven € 60.00 € 60.00 € - € 60.00 

Subtotaal € 60.00 € 60.00 € - € 145.00 

Totaal uitgaven: € 925.00 € 732.02 € 564.44 € 870.00 

Saldo (inkomsten minus 
uitgaven) € - € - € - € - 
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Bijlage 7. Toelichting begroting StOP-bestuur 2017 – 2018

De begroting complimenteert ons beleidsplan. Hieronder volgt een korte verklaring voor de
posten op de begroting.

Inkomsten
c. Contributie 

De contributie is een tijdlang tien euro per vereniging per jaar geweest (dit staat ook
nog in het Huishoudelijk Reglement), maar is enige tijd geleden op € 5,- gezet. De
begroting is daardoor krapper geworden, hetgeen te zien is in het feit dat er afgelopen
jaar/jaren begroot is met onttrekking uit het eigen vermogen. Wij vinden dit geen goede
strategie,  daarom willen  wij  om de  financiën  van  het  StOP gezond  te  houden  de
contributie voor dit jaar op € 10,- stellen. 

b. Universiteit (SOZ)
De Universiteit  is  bereid  een financiële  bijdrage te  leveren  aan het  StOP.  Hiervoor
moeten we natuurlijk wel goede redenen bedenken om het bedrag te rechtvaardigen.
Wij geloven dat de activiteiten en overige posten die wij gepland hebben dit bedrag
rechtvaardigen.

c. Eigen vermogen
In het afgelopen jaar is er gepland om geld uit het eigen vermogen op te nemen om de
begroting  rond  te  krijgen.  Wij  vinden  dit  geen  goed  idee,  daarom  willen  wij  de
contributie met € 5,- verhogen. Zie punt a hierboven.

Uitgaven
a.       ALV’s 

We willen wat geld beschikbaar maken om de ALV’s faciliteerbaar te houden. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan koffie/thee, koekjes of het uitdraaien van vergaderstukken. 

b. Congres 
Het congres is afgelopen jaar goed bevallen, dus we willen het voor zover mogelijk
graag doorzetten. Het is wel mogelijk dat sommige financiële stromen bij een tweede
versie wegvallen. We willen hiermee de commissie een steuntje in de rug geven. 

c. Eindejaarsborrel
Waar jullie elkaar als besturen aan het begin van het jaar dikwijls tegen zullen komen
op constitutieborrels, zal dit  contact richting het einde van het collegejaar enigszins
opdrogen. Door aan het eind van het jaar nog een gezamenlijke activiteit te organiseren
willen we het StOP-jaar goed afsluiten en de band tussen de verenigingen nog eens
extra versterken.

d. Carrière-evenement 
Dit is een nieuw initiatief; zie voor meer uitleg het beleidsplan. Het hier begrote bedrag
is bescheiden, maar goed voor facilitaire doeleinden tijdens het evenement.

1 Met een verwijzing naar art. 5 lid 1 van het Huishouderlijk Reglement: “De leden zijn gehouden tot 
het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte jaarlijks door de algemene vergadering zal 
worden vastgesteld.”
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e. StOP-bestuurspunten
We gaan hiermee door, maar geven er geen geld aan uit.

f. Netwerkborrels
g. Wisselborrel
h. Thema-avond 
i. Benefietactiviteit 

j. Acquisitietraining   
Wij zijn niet voornemens deze activiteiten door te zetten en daarom geven wij er geen geld
aan uit.

k. Website 
De website is relatief duur, maar dit komt doordat hij extra gemakkelijk aan te passen
is. Op deze manier kan het bestuur de website goed up-to-date houden, zelfs als er geen
informaticus  in  het  bestuur  zit.  Het  huidige  pakket  is  vorig  jaar  aangeschaft  met
Halloween-korting,  wanneer  dit  pakket  rond  Halloween  dit  jaar  afloopt  zullen  we
waarschijnlijk iets  aan functionaliteit  of bandbreedte moeten opofferen om dezelfde
prijs te houden. We denken echter niet dat dit problemen oplevert.

l. Kantoorkosten 
Spreekt grotendeels voor zich. Een bescheiden post om het hoofdkwartier op Plexus
draaiende te houden. Denk aan bijvoorbeeld nietjes, paperclips of papier.

m. Representatiekosten 
Deze post geeft het StOP de ruimte om op officiële gelegenheden, zoals belangrijke
vergaderingen,  borrels  of  afspraken  met  gezagsdragers  binnen  de  universiteit,
professioneel over te komen.

n. Bankkosten 
Op  dit  moment  loopt  de  verenigingsrekening  van  het  StOP  bij  ING.  Het  kan
waarschijnlijk goedkoper bij ABN Amro en we willen uitzoeken of het de moeite waard
is om over te stappen. Dit zou dan waarschijnlijk, afhankelijk van de afsluitdatum van
de rekening bij ING, aan het einde van het eerste semester plaatsvinden. De besparing
die we hiermee bereiken is ongeveer € 32,-. Hiervan zou het StOP vanaf het volgende
verenigingsjaar profiteren.

o. Studieverenigingengids 
Een  nieuw idee,  zie  voor  de  uitgebreide  beschrijving  het  bijbehorende punt  in  het
beleidsplan.  Een  klein  boekwerkje  met  daarin  een  lijst  van  verenigingen  die
aangesloten zijn bij het StOP.

p. Onvoorziene uitgaven
Kosten kunnen altijd  hoger  uitvallen dan gedacht.  Met  dit  buffer  kunnen we hoger
uitvallende kosten opvangen. Dit buffer bestaat uit ongeveer 7% van de begroting.
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