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Het StOP
Het Studievereniging Overleg Platform (StOP) is een vereniging die bestaat uit
studieverenigingen die aangesloten zijn bij de Universiteit Leiden en de Hogeschool
Leiden. Het StOP is daarmee het overkoepelende orgaan van de Leidse
studieverenigingen. De voornaamste taak van het StOP is het vertegenwoordigen en
representeren van studieverenigingen bij de Universiteit Leiden, de Hogeschool
Leiden en andere externe partijen. Hiermee vormt het StOP een schakel tussen de
studieverenigingen enerzijds en de Universiteit en de Hogeschool anderzijds.
Informatiestromen worden veelal via het StOP beide kanten op gespeeld. Een andere
taak van het StOP is het bij elkaar brengen van de verschillende Leidse
studieverenigingen. Dit gebeurt door het faciliteren van een overlegplatform waar
kennis uitgewisseld kan worden tussen studieverenigingen door het aanbieden en
ondersteunen van overleggen en bijeenkomsten. Op deze manier kunnen kwesties
die bij meerdere verenigingen spelen beter aangepakt worden en kan er informatie
verstrekt en uitgewisseld worden. Daarnaast brengt het StOP de studieverenigingen
samen door het organiseren van gezamenlijke activiteiten met de studieverenigingen.
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Functies
De functieverdeling binnen het bestuur ziet er als volgt uit:
Sofia de Graaf - Voorzitter
Faculteiten:
Faculteit Sociale Wetenschappen en het LUMC
Portefeuilles:
BHV-cursus en Studieverenigingengids
Jan Willem Wesselink – Secretaris
Faculteiten:
Faculteit Geesteswetenschappen,
Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Honoursverenigingen
Portefeuilles:
Leidsch Debat en Media
Secundaire portefeuilles: Interfacultair Congres
Bas Schaalje - Penningmeester
Faculteiten:
Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
Secundaire portefeuilles: Acquisitie Overleg, Commissie Overlap,
Interfacultair Carrière-evenement en
Studieverenigingengids.
Masja Fokkenrood - Commissaris Intern
Faculteiten:
Faculteit Governance and Global Affairs en Hogeschool
(secundair verantwoordelijk)
Portefeuilles:
Interfacultair Carrière-evenement, Interfacultair Congres
en Internationalisering
Thijn van der Kooi - Commissaris Extern
Faculteiten:
Faculteit Archeologie en Hogeschool .
Portefeuilles:
Acquisitieoverleg en Commissie Overlap
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Speerpunten
Betrekken en Verbinden
Als platform voor al haar leden stelt het StOP zich als doel om dicht bij haar
lidverenigingen te staan en waar mogelijk nieuwe leden bij het StOP te betrekken
zodat de vertegenwoordigende kracht vergroot kan worden. Het StOP zet daarom
actief in op ledengroei binnen de Hogeschool, maar zal ook universitaire
studieverenigingen die nog geen lid zijn bij het StOP proberen te betrekken. Ook
minder actieve StOP-leden worden actief gestimuleerd om mee te praten en denken
over de algemene belangen van studieverenigingen. Het StOP zal een actieve rol
innemen in het bevorderen van betrekkingen tussen (kleine) studieverenigingen. Denk
hierbij aan gezamenlijke acquisitie of het gezamenlijk organiseren van een gala. Ook
zal het StOP-bestuur het contact tussen de besturen van studieverenigingen na het
cobo-seizoen stimuleren doormiddel van een activiteit halverwege het jaar en een
borrel aan het einde van het jaar. Daarnaast zal het bestuur verbinding met haar
leden zoeken door bij alle leden minstens twee keer langs te gaan en spreken over de
inhoudelijke behoeftes van de verenigingen. Het eerste gesprek staat in het teken in
de behoeftes van verenigingen, in het tweede gesprek zal het bestuurslid de actie die
op basis van het eerste gesprek is ondernomen, terugkoppelen aan de vereniging.
Ook doet het bestuur haar best om de Raad van Advies en de kascommissie bij haar
bezigheden te betrekken.
Communicatie
Communicatie is de spil in het takenpakket van het StOP. Om de belangen van
verenigingen te behartigen en gemeenschappelijke activiteiten te stimuleren is
externe communicatie een noodzaak. Dat betekent dat het StOP komend jaar haar
Facebook-pagina actiever wil gebruiken en dat het bestuur een LinkedIn-pagina ter
bevordering van de zichtbaarheid opzet. Ten behoeve van een professionele
uitstraling zal het bestuur met de universiteit in gesprek gaan over een e-maildomein
van de universiteit. Mocht dit niet haalbaar zijn dan streeft het bestuur naar een eigen
domein voor haar mailbox. Bovendien wil het StOP de open activiteiten van haar lidverenigingen actiever promoten, zodat een breder publiek kennis kan maken met de
mooie activiteiten die de Leidsche studieverenigingen organiseren. Ook intern zal het
StOP haar activiteiten, overleggen en AV’s zo vroeg mogelijk communiceren aan de
besturen, zodat hiermee rekening gehouden kan worden in de doorgaans drukke
bestuursagenda’s.

Kennisdeling
Bij het besturen van studieverenigingen komen besturen vaak complexe problemen
tegen. Als individueel bestuur weet je weliswaar vaak oplossingen te vinden, maar
samen weet je nog veel meer. Het StOP-bestuur wil de kennisdeling tussen
verschillende besturen dan ook stimuleren. Bijvoorbeeld met het voortzetten van de
themabijeenkomsten over acquisitie en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), maar ook met nieuwe bijeenkomsten over meer
specifieke uitdagingen die verenigingen tegenkomen zoals internationalisering,
bestuursoverdracht en bestuurswerving. Graag stemmen we de specifieke thema’s af
op de behoeften van de lidverenigingen. Bovendien stelt het bestuur zich als doel om
de vergaarde kennis en aangekaarte problemen op deze bijeenkomsten actief te
gebruiken in haar lobby richting de colleges van bestuur.
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Algemeen Beleid
Algemene Vergaderingen
Het convocaat van de algemene vergadering zendt de Secretaris minimaal vijf
werkdagen voor de Algemene Vergadering (AV) naar de lidverenigingen. De AV zal
plaatsvinden in het Nederlands en daarom zal er ook alleen een Nederlandse agenda
ter beschikking worden gesteld. Wel zal een korte samenvatting van het
gepresenteerde beleid en een korte samenvatting van het besprokene in het Engels
beschikbaar worden gesteld. Om duurzame en logistieke redenen zullen de stukken
en de agenda alleen digitaal naar de lidverenigingen gestuurd worden. Deze worden
dus niet geprint verspreid.
Website
Dit jaar wil het StOP de website net als in voorgaande jaren verder uitbreiden.
Allereerst wil het bestuur de Engelstalige pagina van de website verbeteren en
gelijktrekken aan de Nederlandstalige pagina, zodat de Engelstalige
studieverenigingen ook over alle informatie van het StOP beschikken. Daarnaast is
het streven een kopje genaamd ‘Activiteitenkalender’ toe te voegen aan de website,
waarin alle activiteiten van het StOP en (relevante) activiteiten van de
studieverenigingen vermeld staan. Het kopje ‘Interfacultair Congres’ zal worden
veranderd naar ‘Interfacultaire Activiteiten’, zodat er niet alleen over het Interfacultair
Congres, maar ook over alle andere activiteiten die het StOP organiseert informatie
beschikbaar is. Tot slot streven wij ernaar om de mobiele versie van de website te
verbeteren omdat deze een aantal visuele problemen kent.
Raad van Advies
Het afgelopen jaar is er een Raad van Advies opgezet. Oud-bestuursleden zetelen in
deze Raad van Advies. Het doel van de Raad van Advies is om het institutioneel
geheugen van het StOP te vergroten en te behouden en het bestuur te ondersteunen,
mocht zij tegen bepaalde problemen aan lopen. Op deze manier hoeft niet ieder
StOP-bestuur het wiel opnieuw uit te vinden. Het bestuur streeft ernaar de Raad van
Advies betrokken te houden bij de vereniging.
KasCommissie
Met het oog op de financiële transparantie heeft het StOP een KasCommissie. De
KasCommissie bestaat uit twee bestuursleden van lidverenigingen van het StOP. De
KasCommissie heeft als taak minimaal tweemaal per jaar de penningmeester van het
StOP te controleren in zijn of haar bezigheden. De begroting wordt nagelopen,
evenals de balans en alle declaraties van bestuursleden. Tijdens de Wissel-AV zal er
een nieuwe kascommissie worden gekozen.
E-mail
In het kader van het speerpunt communicatie en om AVG-proof te kunnen werken is
het bestuur voornemens om op zoek te gaan naar een vervanging van het huidige
gmail-domein. De voorkeur van het bestuur gaat hierbij uit naar een (kostenloos)
domein via de universiteit. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal het bestuur alternatieve
privé-domeinen onderzoeken en zo mogelijk deze aanschaffen.
Verenigingsoverleggen en assessoren
Het bestuur streeft ernaar om bij alle verenigingsoverleggen (vero’s) van de
faculteiten aanwezig te zijn. Door het bijwonen van de vero’s kan het StOP informatie
verschaffen over universitaire ontwikkelingen, meekrijgen wat er speelt binnen de
studieverenigingen, meningen inwinnen over bepaalde kwesties, vragen naar waar de
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verenigingen tegen aanlopen en de werkzaamheden van het StOP uitleggen.
Bovendien kunnen er StOP-thema’s worden besproken, zoals de AVG wet of de
Commissie Overlap afspraken. De faculteitsverantwoordelijke in het bestuur
onderhoudt contact met de betreffende assessor en bespreekt met hem of haar de
belangen van de studieverenigingen op die faculteit.
Maandelijkse nieuwsbrief
De secretaris stuurt iedere maand, met uitzondering van de zomermaanden, een
nieuwsbrief aan haar leden. Het doel van deze nieuwsbrief is om de lidverenigingen
op de hoogte te houden van de activiteiten van het StOP en er wordt belangrijke
informatie die relevant is voor studieverenigingen gedeeld. Bovendien is de
nieuwsbrief de mogelijkheid voor lidverenigingen om open activiteiten onder andere
verenigingen te promoten. Lidverenigingen kunnen deze activiteiten doorgeven aan
de secretaris.
Interfacultaire activiteiten
Interfacultaire activiteiten geïnitieerd vanuit het StOP worden gepromoot in het
convocaat en op de AV. Daarnaast worden verenigingen ook benaderd via de mail
voor het geval dat niet alle verenigingen aanwezig waren bij de AV. Het bestuur
streeft er naar om de kosten van de activiteiten zo laag mogelijk te houden voor de
leden. De commissies zullen zo veel mogelijk zelf proberen om gaten in de begroting
op de vullen doormiddel van eigen acquisitie. De organisatie van de interfacultaire
activiteiten staat open voor alle lidverenigingen en het bestuur stimuleert ook de
deelname van verschillende verenigingen. Het aanmelden voor de organisatie is
mogelijk tot 26 oktober. Het is mogelijk om in de organisatie van meerdere activiteiten
te zitten en bij de selectie kijkt het bestuur onder andere naar spreiding over de
faculteiten en of een vereniging al eerder een activiteit heeft georganiseerd. De
specifieke activiteiten worden nader toegelicht bij de portefeuilles.
Bankrekening
Het StOP heeft relatief hoge bankkosten vergeleken met de totale uitgaven. Het
bestuur vermoedt dat de kleinere verengingen ook tegen dit probleem aanlopen. Het
bestuur wil de mogelijkheid verkennen om een deal te sluiten met een bank om de
bankkosten van de verenigingen die hier interesse in hebben, in ruil voor bijvoorbeeld
promotie, omlaag te brengen.
StOP-bokaal
Om interactie tussen de verschillende verenigingen te stimuleren is de StOP-bokaal
opgezet. Het uitreiken van de StOP-bokaal, en de bijpassende beloning, is bij het
voorgaande bestuur goed bevallen. Het bestuur wil dit komend jaar doorzetten en zal
de StOP-bokaal ook komend jaar uitreiken. Daarvoor gebruikt het de puntenverdeling
zoals beschreven staat in onderstaande tabel:
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Activiteit
CoBo’s bezoeken
Na de AV
Bezoek activiteit StOP en andere
Vereniging
Afwezig bij een AV

Punten
+1 punten afvaardiging
+4 punten voltallig
+1 punt borrelen
+2 punten meerdere leden
+3 punten afvaardiging
+5 punten voltallig
-2 punten bij afmelding
-5 punten zonder afmelding
+1 punt verspreiden berichten
+3 punten leveren sollicitant
+3 punten per vereniging

Sociale media
Bestuurswerving
Organiseren van activiteiten met (een)
andere vereniging(en)
Organiseren van een activiteit van StOP +3 punten
Als eerste de contributie overmaken
+2 punten
Overig
Nader te bepalen door het bestuur

Portefeuilles
Internationalisering
Internationalisering staat gedeeltelijk beschreven onder het kopje ‘Algemene
Vergadering’. Naast de plannen omtrent de AV wilt het StOP dit jaar ook
themabijeenkomsten organiseren waarin de verenigingen aan kunnen geven waar ze
tegenaan lopen en waarbij het streven is om iemand van de universiteit uit te nodigen
die meer kan vertellen over internationalisering. Op die manier kunnen de ervaringen
van de verenigingen teruggekoppeld worden naar de universiteit en andersom. Naast
deze themabijeenkomsten zal StOP er ook voor zorgen dat de mogelijkheid er is om
de verenigingen onderling ervaringen uit te laten wisselen en deze ervaringen worden
vervolgens eveneens teruggekoppeld naar de universiteit en de faculteiten.
Commissie Overlap
Het StOP zal dit jaar ook weer plaatsnemen in de vergaderingen voor de Commissie
Overlap. In deze commissie nemen plaats: een vertegenwoordiging van het College
van Bestuur (CvB), het Studieadviseursoverleg (STAP), de Plaatselijke Kamer van
Verenigingen (PKvV), het Studieverenigingen Overleg Platform (StOP), de
EL CID/Vademecum-commissie en als toehoorder een lid van het Leids Assessoren
Overleg (LAssO). Hierin komt het StOP op voor de belangen van de
studieverenigingen en wordt er vooral gekeken naar de eerstejaarsdagen- en
weekenden. Daarnaast is er momenteel overlap tussen een aantal
eerstejaarsweekenden en een VAP-activiteit van Quintus. Het streven is om ervoor te
zorgen dat deze niet meer overlappen, opdat studieverenigingen en Quintus elkaar
niet langer in het vaarwater zitten. Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk
duidelijke afspraken te maken met Quintus, maar het is tegelijkertijd zaak ervoor te
zorgen dat alle studieverenigingen zich ook aan de afspraken van de Commissie
Overlap houden. Het StOP-bestuur wil dan ook het gemeenschappelijk belang ervan
benadrukken bij de studieverenigingen. Als de eerstejaarsdagen en -weekenden op
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de afgesproken momenten plaatsvinden, bestaat er een grotere kans dat
studieverenigingen al hun geïnteresseerde leden kunnen meenemen naar hun
eerstejaarsdagen en -weekenden. Ook voor de nieuwe leden van de Hogeschool
Leiden geldt dat zij zich, als lid van het StOP, dienen te houden aan de afspraken van
de Commissie Overlap.
BHV- en EHBO-Cursus
De BHV-cursus wordt ieder jaar positief ontvangen en zal daarom aan het eind van dit
collegejaar wederom georganiseerd worden voor de toekomstige besturen. Hiervoor
zullen een aantal data beschikbaar worden gesteld waarop de besturen deel kunnen
nemen aan de cursus. Voor het aantal plaatsen dat beschikbaar is per vereniging zal
er weer worden gekeken naar de grootte van de vereniging en de activiteiten die door
hen georganiseerd worden. Op basis daarvan zullen er per vereniging plaatsen
worden toebedeeld. Het afgelopen jaar was er meer vraag naar de cursus dan het
aantal plaatsen dat beschikbaar was. Wanneer dit weer het geval is, zal er naast de
grootte en de activiteiten van de vereniging ook om een korte motivatie gevraagd
worden.
Daarnaast is er het afgelopen jaar weer gekeken naar de mogelijkheid voor het
aanbieden van een EHBO-cursus omdat veel verenigingen het belang zagen van een
dergelijke cursus. Dit bleek echter na overleg met de PKvV en het Oranje Kruis
onmogelijk door de hoge kosten van de cursus. Dit jaar zal er door de grote vraag van
studieverenigingen wederom gekeken worden naar de mogelijkheid voor het
aanbieden van een EHBO-cursus. Hiervoor zullen wij ditmaal in overleg gaan met de
Studentendesk van Het Rode Kruis.
Acquisitie Overleg
Het StOP-bestuur wil de lijn van vorig jaar graag doorzetten door 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. Op
deze manier komen niet alleen voorzitters van studieverenigingen in contact met het
StOP, maar ook andere bestuursleden. Er zit een groot verschil in de mogelijkheden
om acquisitie te lopen per vereniging en de manieren waarop dit gebeurt. Juist deze
verschillen kunnen soms interessante nieuwe inzichten bieden aangaande
acquisitievoering. De focus van de themabijeenkomsten Acquisitie zal liggen op de
verschillende beleidsprogramma’s omtrent Acquisitie, het benaderen van potentiële
partners en het opstellen van professionele contracten.
Studieverenigingengids:
Afgelopen jaar is er voor het eerst een studieverenigingengids opgesteld. Dit is een
boekje van A5-formaat met daarin informatie over alle studieverenigingen die lid zijn
van het StOP. In het kader van ons speerpunt ‘Betrekken en Verbinden’ is het
voornemen om deze studieverenigingengids dit jaar wederom uit te brengen. Dit om
de onderlinge relaties tussen de (besturen van de) studieverenigingen te verbeteren
en te behouden. In deze studieverenigingengids zal elke lidvereniging een pagina
krijgen met daarop een bestuursfoto met de namen van de bestuursleden, een korte
beschrijving van de vereniging en de contactgegevens van de vereniging. Dit boekje
zal, in tegenstelling tot vorig jaar, enkel digitaal verspreid worden. Hiertoe is besloten
op basis van duurzame en financiële redenen.
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Media
Communicatie is, zoals beschreven staat in het ook zo genaamde speerpunt, een
kerntaak van het StOP. Voor interne communicatie is de nieuwsbrief als medium erg
belangrijk, zie hiervoor ook het kopje ‘Maandelijkse nieuwsbrief’. De externe
communicatie van het StOP vindt voornamelijk plaats via de al eerder genoemde
website en sociale media. StOP onderhoudt al een Facebook-pagina en is
voornemens die dit jaar actiever te gebruiken. Daarnaast zal het bestuur een
LinkedIn-pagina voor de vindbaarheid en een Instagram-pagina aanmaken, zodat
activiteiten van lidverenigingen en die van het StOP zelf nog beter onder de aandacht
gebracht kunnen worden.
Interfacultair Congres
Na het succes van afgelopen jaar zal er dit jaar wederom naar gestreefd worden een
Interfacultair Congres te organiseren. Het streven is om iedere faculteit hierbij te
betrekken. Het interfacultaire congres is uiteraard open voor leden van alle
lidverenigingen ook al wordt het maar door een afvaardiging georganiseerd. Daarom
worden ook verenigingen die niet meedoen met de organisatie benaderd om het
congres te promoten. Daarmee wordt de promotie universiteitsbreed getrokken. Begin
september zullen de studieverenigingen die aangesloten zijn bij het StOP een
nieuwsbrief ontvangen waarin al gevraagd wordt om mee te werken aan dit
evenement. Na de AV van 19 september hebben de verenigingen een week de tijd
om een motivatie te sturen. Bij het samenstellen van de commissie houdt het StOP
onder andere rekening met spreiding van de faculteiten, grootte van de verenigingen
en uiteraard de motivatie zelf. Vorderingen van de organisatie van het congres
worden op de AV benoemd. Het idee is dat dit congres wederom in april
georganiseerd gaat worden.
Interfacultair carrière-evenement
Dit jaar is het wederom een streven om een interfacultair carrière-evenement te
organiseren. Vorig jaar is deze niet doorgegaan wegens tijdgebrek. Om die reden is
ook het carrière-evenement al benoemd in de nieuwsbrief van september. De
bedoeling is dat het een evenement wordt rondom een interfacultair thema. Zowel
grote als kleine verenigingen zijn welkom om in de organisatie plaats te nemen. Grote
verenigingen kunnen ervaring bieden in het organiseren van dergelijke carrière
evenementen. Kleine verenigingen die een dergelijk evenement niet zelfstandig van
de grond kunnen krijgen, krijgen hierbij een kans om toch deel te nemen aan de
organisatie. Op deze manier worden de krachten gebundeld. Daarnaast nemen wij
voor ondersteuning contact op met de Career Services op de faculteiten. Bedrijven
worden gevraagd om op dit evenement aanwezig te zijn en hier de aanwezige
studenten een nieuwe blik te bieden op hun toekomstige loopbaan, die verder gaat
dan de grenzen van de eigen faculteit. Ook is het streven om dit evenement
toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk studentenpubliek. Het interfacultair
carrière-evenement zou plaats kunnen vinden in mei, maar de datum wordt gekozen
op basis van de agenda’s van de organiserende verenigingen.
Interfacultair Feest
Het interfacultaire feest is een evenement dat georganiseerd wordt in een
samenwerking tussen zes verenigingen en het StOP. StOP faciliteert de
vergaderingen en zit deze ook voor. Het concept is al een aantal jaren een succes
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dus het feest gaat ook dit jaar door dezelfde verenigingen georganiseerd worden.
Deze zes verenigingen zijn: Labyrint, Grotius, HSVL, MFLS, B.I.L. en CoDe.
Leidsch Debat
In navolging van succesvolle edities van het Leidsch Debat in 2017 en 2018 is het
StOP voornemens ook dit jaar een Leidsch Debat te organiseren in samenwerking
met verschillende studieverenigingen. Van de drie verkiezingen in 2018 lijken de
Europese Verkiezingen het meest debatwaardig. Net zoals bij de vorige edities zal het
StOP samen met de SPIL (politicologie) het initiatief nemen voor de organisatie. Het
StOP kent hierbij een faciliterende rol en andere verenigingen kunnen op eenzelfde
manier participeren als bij de andere interfactultaire evenementen.

Begroting
Toelichting op de begroting
In de begroting zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van vorig jaar.
De inkomsten uit contributie stijgen omdat een aantal HBO verenigingen vanaf dit
jaar contributie gaan betalen. De bijdrage van de universiteit blijft in feite gelijk, maar
is anders geboekt dan vorig jaar, omdat deze vorig jaar te laat binnenkwam.
De totale kosten voor activiteiten stijgen licht. Dit heeft twee oorzaken. Allereerst wil
het bestuur geld vrijmaken om na het CoBo-seizoen activiteiten te organiseren voor
de besturen van studieverenigingen. Dit doen we om samenwerking tussen
verenigingen te bevorderen. Daarnaast wil het bestuur meer thema-avonden
organiseren dan voorgaande jaren. De kosten hiervan zitten in fris en koekjes voor
tijdens deze evenementen. De kosten voor het carrière-evenement zijn op nul
begroot, omdat we dit doormiddel van acquisitie willen financieren.
De verenigingskosten stijgen ook. De oorzaak hiervoor ligt in gegroeide
representatiekosten, de kosten voor printen en een nieuw email-adres. De
representatiekosten worden hoger om in hapjes en drankjes te kunnen voorzien op
AV’s en om relatiegeschenken te kunnen geven aan onze partners.
De kosten voor de studieverenigingengids gaan naar nul, omdat we deze alleen nog
digitaal gaan verspreiden. Voor onvoorziene uitgaven is 75 euro begroot.
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Beleidsplan StOP

2018-2019
Studieverenigingen Overleg Platform

Begroting
StOP - Begroting 20182019

Begroot
'17-'18

Herbegroot Gerealiseerd
01-'18
12-08-'18

Begroot
'18-'19

Inkomsten
ALGEMEEN
a.

Contributie

€ 370.00

€ 370.00

€ 340.00

€ 400,00

b.

Universiteit (SOZ)

€ 500.00

€ 500.00

€ 1,000.00

€ 500,00

c.

Eigen vermogen

€-

€-

€ (500.00)

€ 870.00

€ 870.00

€ 840.00

€ 900,00

€ 30.00

€-

€-

€€ 120,00

Totaal inkomsten:

€

-

Uitgaven
ACTIVITEITEN
a.

AV's (vorig jaar post ALV’s)

b.

Interfacultair Congres

€ 150.00

€ 150.00

€ 121.67

c.

Eindejaarsborrel

€ 200.00

€ 100.00

€ 107.30

d

Activiteiten voor besturen

e

Carrière-evenement

f

€

-

€ 150,00
€ 20.00

€ 20.00

€-

€

Thema-avonden

€-

€-

€-

g

Acquisitietraining

€-

€ 4.96

€ 4.96

h

Leidsch Debat

€-

€ 100.00

€ 100.00

€ 100,00

Subtotaal

€ 400.00

€ 374.96

€ 333.93

€ 410,00

h

Website

€ 110.00

€ 123.42

€ 141.57

€ 150,00

i

Emaildomein

0

0

0

€

15,00

j

Kantoorkosten

€ 10.00

€ 8.12

€-

€

10,00

k

Representatiekosten

€ 65.00

€-

€ 20.00

€ 100,00

l

Bankkosten

€ 140.00

€ 140.00

€ 132.36

€ 140,00

Subtotaal

€ 325.00

€ 271.54

€ 293.93

€ 415,00

€

40,00

€

-

VERENIGINGSKOSTEN

OVERIG
m

Studieverenigingengids

€ 85.00

€ 163.50

€ 161.50

n

Onvoorziene uitgaven

€ 60.00

€ 60.00

€-

Subtotaal

€ 145.00

€ 223.50

€ 161.50

€ 75,00

Totaal uitgaven:

€ 870.00

€ 870.00

€ 789.36

€ 900,00

€-

€-

€ 50.64

Saldo

€
€

75,00

€

-
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