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Halfjaarlijks verslag StOP 
 

Het StOP 

Het Studieverenigingen OverlegPlatform Leiden bestuur 2017-2018 is nu reeds vier 
maanden bezig met het uitoefenen van haar functies. Naast het oppakken van de besproken 
punten op de eerste ALV van het StOP, te vinden in het originele beleidsplan, heeft het StOP-
bestuur deze punten niet alleen verder uitgebreid, maar heeft het zich ook gefocust op 
andere, nieuwe punten. Dit stuk is te zien als een update, als een stand van zaken van het 
functioneren van het StOP-bestuur, maar ook als uitbreiding op het in eerste instantie 
bepaalde beleid.  

 

De speerpunten 

 

Communicatie en professionalisering 

 

Het afgelopen halfjaar is getracht het StOP professioneler te maken. Dit is onder andere 
gebeurd door het aanpassen van het Huishoudelijk Reglement en het vormen van een Raad 
van Advies. Daarnaast hebben wij ook extra aandacht besteedt aan communicatie en deze 
proberen wij zo duidelijk mogelijk te bewerkstelligen via verenigingsoverleggen, algemene 
vergaderingen, e-mails en de website. 

 
Algemene ledenvergadering 
Op dit gebied zal een groot deel hetzelfde blijven. Het convocaat van de algemene 
vergadering zal zoals gewoonlijk 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 voor het eerst tweetalig zijn (Nederlands en Engels) en onderaan de notulen zal 
een korte Engelse samenvatting van de verhandelingen gevoegd worden. Daarnaast willen 
wij de Algemene ledenvergaderingen, op de Wissel-ALV na, gebruiken om verenigingen te 
laten praten over bepaalde onderwerpen. Hiertoe willen wij elke ALV tijd vrijmaken voor 
deze zogenoemde thema-rondjes. 
 
Huishoudelijk Reglement 
In bijlage 4 staan de aanpassingen voor het Huishoudelijk Reglement. Deze aanpassingen 
dragen volgens ons bij een de professionalisering van het StOP. Een groot deel van deze 
wijzingen hebben betrekken op het opzetten van de Raad van Advies, welke hieronder 
besproken zal worden. 
 
Raad van Advies 
De afgelopen maanden hebben wij gezocht naar een juist invulling voor een Raad van Advies 
en naar de juiste mensen die hierin plaats zullen nemen. Hiermee hopen wij meer 
continuiteit in het beleid van het StOP te bewerkstelligen en de stijgende lijn de komende 
jaren te kunnen voortzetten. Op de Algemene ledenvergadering in januari willen wij de Raad 
van Advies voorleggen aan de lidverenigingen.  
  
Website 
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Afgelopen jaar is de website van het StOP enorm verbeterd. Deze lijn hebben wij doorgezet 
door de ledenpagina up te daten, belangrijke documenten als de Statuten, het HR en het 
beleidsplan online te zetten. Daarnaast gaan wij ernaar streven om de engelstalige pagina uit 
te breiden, zodat dit toegankelijker wordt voor internationale leden. 
 

Verbreding 
 

Het tweede speerpunt waar wij de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest is verbreding. 
Dit vertaalt zich vooral naar het werven van nieuwe leden voor een groter draagvlak, de focus 
op internationalisering en het onderzoeken naar de mogelijkheden rond het betrekken van 
de studieverenigingen verbonden aan de Hogeschool.  

 

Hogeschool Leiden 
Het bestuur heeft met acht van de negen studieverenigingen op de Hogeschool 
kennisgemaakt en gekeken naar de bereidheid om lid te worden van het StOP en hoe de 
verenigingen op de Hogeschool in elkaar zitten. In januari zal ook met de negende 
studievereniging gesproken worden, met de studentenraad van de Hogeschool en het College 
van Bestuur van de Hogeschool. Jeroen 't Hart, directeur Studenten en Onderwijszaken van 
de Universiteit Leiden, was erg enthousiast over het voorstel. Welke plek Hogeschool binnen 
het StOP zullen krijgen zullen we nader bepalen. Er zal een informatiebijeenkomst 
georganiseerd worden voor alle Hogeschool studieverenigingen en op die manier zullen er 
in 2018 stappen gemaakt worden om de Hogeschool studieverenigingen bij het StOP te 
betrekken.  
 
Nieuwe leden 
De afgelopen maanden zijn er meerdere studieverenigingen die zich hebben aangesloten bij 
het StOP. Deze ontwikkeling zien wij als erg positief, niet alleen door het grotere draagvlak, 
maar ook voor de onderlinge uitwisseling van informatie. De meesten van deze verenigingen 
vallen onder de Faculteit der Geesteswetenschappen. 
 
Internationalisering 
Naast het organiseren van bijeenkomsten omtrent internationalisering wil het StOP zich 
toegankelijker maken voor internationale studieverenigingen. Wel zijn wij van mening dat 
deze ontwikkeling gelijdelijk moet plaatsvinden. Een eerste begin maken wij met het 
toevoegen van een engelstalige agenda en een engelse samenvatting van de notulen. 

 

De portefeuilles  

 

Commissie Overlap 

De afgelopen maanden heeft een sterke focus gelegen op de Commisie Overlap. Vooral de 
situatie rond Quintus heeft veel aandacht gevraagd en er hebben dan ook veel gesprekken 
met zowel Quintus als Jeroen ’t Hart. De komende periode zal de conceptversie verder onder 
de loep worden genomen waar wij jullie uiteraard over op de hoogte houden.  

 
Studieverenigingen Acquisitie Verband 
Er zijn twee bijeenkomsten van het Studieverenigingen Acquisitie Overleg georganiseerd 
door de commissaris Extern en de secretaris, op 11 oktober 2017 en op 6 december 2017. 
De opkomst was beide keren naar tevredenheid, met respectievelijk dertien en negen 
deelnemende lidverenigingen. Uitgebreid zijn ervaringen en informatie op het gebied van 
acquisitie uitgewisseld. Een heel concreet voorbeeld: het heeft zelfs geleid tot een 
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tweedehandsboekenmarkt op de Faculteit Geesteswetenschappen, na een hele goede tip van 
Terra (Faculteit Archeologie). De eerste bijeenkomst was in feite één groot voorstelrondje 
over de acquisitie van elke verenigingen. Dit werd erg interactief en verdiepend. De tweede 
vergadering hebben enkele verenigingen kort iets voorbereid over verschillende thema’s en 
is er op die manier ingegaan op de ervaringen met een commissie acquisitie en een lid 
acquisitie in commissies. Ook is er gesproken over targets, hoe partners te benaderen, hoe 
een gesprek aan  te gaan, drukwerk, boeken en contracten. Er zal, na vragen over dit laatste 
onderwerp, extra onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid om met elkaar te 
bespreken hoe een goed contract in elkaar zit. We streven ernaar om met een klein groepje 
bestuursleden uit te gaan zoeken hoe contracten officieel opgesteld dienen te worden. Deze 
informatie zullen wij dan met de andere verenigingen delen. In 2018 zal er minimaal nog één 
bijeenkomst worden georganiseerd, met het oog op de overdracht van Acquisitie en het 
gebruik van verschillende programma’s. 
 
Maandelijkse nieuwsbrief 
De afgelopen maanden heeft de Secretaris de lidverenigingen iedere maand een nieuwsbrief 
gestuurd. Naast belangrijke informatie voor de studieverenigingen werd er telkens een 
agenda bijgevoegd met data van belangrijke evenementen vanuit de Universiteit en 
activiteiten van de lidverenigingen. Lidverenigingen dienden aan de Secretaris door  te geven 
welke activiteiten zij gepromoot willen hebben. Hierbij dient het te gaan om activiteiten waar 
studenten van verschillende opleidingen of verenigingen naar toe kunnen gaan. De afgelopen 
maanden werd in een enkel geval een extra nieuwsbrief gestuurd om de lidverenigingen 
beter op de hoogte te kunnen houden. De komende maanden zal er daarnaast meer aandacht 
geschonken worden aan het promoten van activiteiten van de verschillende lidverenigingen.  
 
Media 
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 gebruik van Facebook is de afgelopen maanden enigszins 
buiten de aandacht gebleven, dit zullen wij gaan proberen te veranderen voor het komende 
halfjaar. 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.  
 
Studieverenigingengids 
De studieverenigingengids bleek een hele bevalling, maar uiteindelijk is de klus geklaard en 
is er - naar onze bescheiden mening - een mooi boekje uitgekomen. We hebben ze hier en 
zullen ze nu gelijk even aan jullie uitdelen. In ons gesprek met Jeroen ‘t Hart van Student- en 
Onderwijszaken bleek hij ook interesse te hebben in het boekje, om er misschien iets mee te 
doen in de sfeer van Voorlichting.  
 
Interfacultair Careerevent 
De afgelopen maanden is er geïnventariseerd of er belangstelling bestaat binnen de 
Universiteit voor een faculteit overstijgend careerevent. Er is gebleken dat deze 
belangstelling bestaat, dus het plan is om dit event door te zetten. Het evenement zal daarbij 
expliciet een aanvulling zijn op de reeds bestaande evenementen in plaats van een 
vervanging. Studieverenigingen van Faculteit Sociale Wetenschappen, 
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Geesteswetenschappen en Rechtsgeleerdheid hebben al aangegeven mee te willen doen. 
Daarnaast is er uitvoerig overleg geweest met medewerkers van de Careerservice die het 
idee van een interfacultair Careerevent een goed idee vinden. Momenteel wordt nagedacht 
over de invulling. Wanneer meer bekend is communiceren wij dit naar alle 
studieverenigingen.  
 
BHV Cursus 
Voor de BHV cursus hoeft op dit moment niet heel veel geregeld te worden. Aan het eind van 
het jaar komen er weer data beschikbaar zodat de nieuwe aankomende besturen een cursus 
kunnen doen. 
Wel zijn we aan het kijken naar een nieuwe optie voor goedkope EHBO cursussen. Samen 
met studentenverenigingen en de PKVV gaan we kijken of er een overeenkomst gesloten kan 
worden met Het Oranje Kruis en de Universiteit. Op dit moment zijn we er pas net mee bezig, 
dus het is nog onduidelijk hoe het gaat verlopen. 
 
Interfacultair Congres 
De commissie voor het Interfacultair Congres is gevormd. Twee studievereniging van de 
Faculteit Sociale Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid doen mee, een studieverenigingen 
van zowel Geesteswetenschappen en Governance and Global Affairs en namens Wiskunde en 
Natuurwetenschappen doet een student mee. Namens het StOP zitten Niels en Jan erin. De 
voorbereidingen zijn getroffen en momenteel zijn we het congres vorm aan het geven. De 
datum waarop het congres plaatsvindt is 16 april, voor alle deelnemende verenigingen komt 
dit het beste uit. 

 
Leidsch Debat 
De commissaris Extern van het StOP neemt dit jaar actief deel aan het Leidsch Debat, samen 
met de SPIL, B.I.L., Emile, Labyrint, ELSA, CoDe en het Faculteitsbestuur Sociale 
Wetenschappen van L.S.V. Minerva. Het debat zal plaatsvinden op dinsdag 6 maart. Het StOP 
legt een bijdrage van €100,- euro in. Dit kan gezien worden als een steun in de rug voor de 
samenwerking tussen de verenigingen. Het Leidsch Debat is een prachtige traditie en een 
mooi initiatief van studieverenigingen.  

 

Interfacultair feest 

Net als vorig jaar heeft het StOP zich aangesloten bij de vergaderingen voor het interfacultair 
feest. Hierbij is de rol van het StOP faciliterend en ondersteunend. Net als bij het Leidsch 
Debat gaat het hier om activiteiten die door meerdere verenigingen georganiseerd worden, 
zulke acitiviteiten vindt het StOP erg belangrijk en daarom zal het StOP dit altijd 
ondersteunen. 

 
Begroting  
De toelichting op de begroting vinden jullie hieronder. 
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Begroting StOP       Begroot '16-'17  Herbegroot '16-'  Gerealiseerd '16-' Begroot '17-'18        Herbegroting 11-'17 

 

 
Gerealiseerd 1-4-'18 

Inkomsten 

ALGEMEEN 

a.          Contributie 

b.          Universiteit (SOZ) 

c.          Eigen vermogen 

Totaal inkomsten: 

 
(€         175.00)  (€          185.00)  (€           165.00)  (€               370.00)  (€                  370.00) 

(€         500.00)  (€          500.00)  (€                -  )  (€               500.00)  (€                  500.00) 

(€         250.00)  (€            47.02)  (€           399.44)  (€                     -  )  (€                        -  ) 

 
(€                  290.00) 

(€                       -  ) 

(€                       -  ) 

(€         925.00)  (€          732.02)  (€           564.44)  (€               870.00)  (€                  870.00) (€                  290.00) 

Uitgaven 

ACTIVITEITEN 

a.          ALV's 

b.          Congres 

c.          Eindejaarsborrel 

d.          Carrière-evenement 

e.          StOP-bestuurspunten 

f.           Netwerkborrels 

g.          Wisselborrel 

h.          Thema-avond 

i.           Benefietactiviteit 

j.           Acquisitietraining 

k.          Leidsch Debat 

Subtotaal 
 

 
VERENIGINGSKOSTEN 

l.           Website 

m.         Kantoorkosten 

n.          Representatiekosten 

o.          Bankkosten 

Subtotaal: 
 

 
OVERIG 

p.          Studieverenigingengids 

q.          Onvoorziene uitgaven 

Subtotaal 
 

 
Totaal uitgaven: 

 
(€              -  )  (€               -  )  (€                -  )  (€                 30.00)  (€                        -  ) 

(€              -  )  (€               -  )  (€                -  )  (€               150.00)  (€                  150.00) 

(€              -  )  (€               -  )  (€                -  )  (€               200.00)  (€                  100.00) 

(€              -  )  (€               -  )  (€                -  )  (€                 20.00)  (€                    20.00) 

(€           35.00)  (€               -  )  (€                -  )  (€                     -  )  (€                        -  ) 

(€         150.00)  (€               -  )  (€                -  )  (€                     -  )  (€                        -  ) 

(€         200.00)  (€          200.00)  (€           200.00)  (€                     -  )  (€                        -  ) 

(€              -  )  (€          100.00)  (€                -  )  (€                     -  )  (€                        -  ) 

(€           50.00)  (€            50.00)  (€             50.00)  (€                     -  )  (€                        -  ) 

(€         100.00)  (€               -  )  (€                -  )  (€                     -  )  (€                      4.96) 

(€              -  )  (€               -  )  (€                -  )  (€                     -  )  (€                  100.00) 

 
(€                       -  ) 

(€                       -  ) 

(€                       -  ) 

(€                       -  ) 

(€                       -  ) 

(€                       -  ) 

(€                       -  ) 

(€                       -  ) 

(€                       -  ) 

(€                      4.96) 

(€                       -  ) 

(€         535.00)  (€          350.00)  (€           250.00)  (€               400.00)  (€                  374.96) 
 

 
 

(€         120.00)  (€          108.29)  (€           108.29)  (€               110.00)  (€                  123.42) 

(€           10.00)  (€            10.00)  (€               3.50)  (€                 10.00)  (€                      8.12) 

(€           60.00)  (€            63.73)  (€             63.73)  (€                 65.00)  (€                        -  ) 

(€         140.00)  (€          140.00)  (€           138.92)  (€               140.00)  (€                  140.00) 

(€                      4.96) 
 

 
 

(€                  123.42) 

(€                       -  ) 

(€                       -  ) 

(€                    29.79) 

(€         330.00)  (€          322.02)  (€           314.44)  (€               325.00)  (€                  271.54) 
 

 
 

(€              -  )  (€               -  )  (€                -  )  (€                 85.00)  (€                  163.50) 

(€           60.00)  (€            60.00)  (€                -  )  (€                 60.00)  (€                    60.00) 

(€                  153.21) 
 

 
 

(€                  161.50) 

(€                       -  ) 

(€           60.00)  (€            60.00)  (€                -  )  (€               145.00)  (€                  223.50) 
 

 
(€         925.00)  (€          732.02)  (€           564.44)  (€               870.00)  (€                  870.00) 

(€                  161.50) 
 

 
(€                  319.67) 

Saldo (inkomsten minus uitgaven)        (€              -  )  (€               -  )  (€                -  )  (€                     -  )  (€                        -  )  (€                  (29.67) 

 

 
 

 
Herbegroting en Toelichting 
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Toelichting begroting/halfjaarrealisatie  
 

1. Contributie 
Er zijn tot op het laatste moment van checken (laatste bankafschriften zijn van 5 
december 2017) 29 contributiebetalingen binnengekomen. Startend in januari gaan we 
contact opnemen met verenigingen die nog niet hebben betaald.  

 
2. Website 
De 50%-korting op het websitepakket is dit jaar eind oktober afgelopen, waardoor het 
pakket flink duurder zou worden (twee keer zoveel dus: zo’n 220 euro). Dit pakket bleek 
ook iets meer mogelijkheden te bieden dan het StOP strikt bezien nodig heeft, dus hebben 
we ervoor gekozen om het goedkoopste pakket te nemen zonder dat er advertenties op 
de website worden getoond. Die is uitgekomen op 123 euro. 

  
3. Acquisitietraining 
Er is ongeveer vijf euro uitgegeven aan eten en drinken tijdens de eerste 
acquisitiebijeenkomst.  

 
4. Bankkosten 
De gerealiseerde bankkosten zijn voor de periode van 1 juli t/m 30 september (Q3 2017).  

 
5. Studieverenigingengids 
De kosten voor de studieverenigingengids zijn omhoog bijgesteld naar 161.50 zodat ook 
de binnenkant in kleur gedrukt kon worden. Hiervoor zijn de posten 
‘representatiekosten’ en ‘kantoorkosten’ bijgesteld, omdat daar minder tot geen uitgaven 
te verwachten waren. 

 
 
 

 


