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Eindverslag verslag StOP September 2018 
 

Het StOP 

Het Studievereniging Overleg Platform (StOP) heeft zich het afgelopen jaar bovenal gefocust op de 

communicatie richting haar lidverenigingen en het professionaliseren van het StOP. De 

zomermaanden heeft het bestuur zich vooral gefocust op de overdracht naar het nieuwe bestuur. Het 

StOP-bestuur 2017-2018 heeft er het volste vertrouwen in dat het StOP het komend jaar weer een 

succesvol jaar tegemoet gaat. Verder heeft het StOP zich ook gericht op de verbreding. Enkele 

opstartende, nieuwe verenigingen zijn benaderd lid te worden van het StOP. Daarnaast is de afgelopen 

maanden gekeken naar de mogelijkheden van het betrekken van de studieverenigingen op de 

Hogeschool bij het StOP. 

 
De speerpunten 

 
Communicatie en professionalisering 

Het afgelopen jaar 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 Vergadering 
Het afgelopen jaar hebben er vier AV’s plaatsgevonden. Naast de Wissel-AV’s in september 2017 en 
2018, twee tussentijdse AV’s in januari en mei. De documenten van deze Algemene Vergaderingen 
staan inmiddels op de site en kunnen daar teruggelezen worden. Nieuw dit jaar was dat de agenda 
voor de Algemene Vergadering tweetalig is (Nederlands en Engels) en dat er aan het eind van de 
notulen een Engelstalige samenvatting bijgevoegd werd. Daarnaast is dit jaar het Thema-rondje 
geïntroduceerd. Dit Thema-rondje werd gebruikt om ruimte voor de verenigingen te creëren om 
bepaalde onderwerpen met elkaar te bespreken, zoals onder andere alumni dit jaar voorbijkwam. 
Het afgelopen jaar zijn andere aspecten gehandhaafd, zo dient het Convocaat van de Algemene 
Vergadering minimaal 5 werkdagen voordat de AV plaatsvindt door de Secretaris per e- mail te 
worden verstuurd naar alle lidverenigingen en worden de stukken, in verband met duurzaamheid, 
enkel digitaal aangeleverd. 
 
Huishoudelijk Reglement 
Dit jaar zijn er enkele aanpassingen gedaan voor het Huishoudelijk Reglement. Dezen hebben vooral 
betrekking op het opzetten van de Raad van Advies en uitbreiding van de regels omtrent  de 
Kascommissie.  Op de  AV van januari zijn deze wijzigingen voor het eerst besproken, waarna ze 
onder  voorbehoud zijn goedgekeurd. De voorgestelde wijzigingen zijn vervolgens door het bestuur 
meegenomen en verwerkt.   Het nieuwe Huishoudelijk Reglement is te vinden op de website onder 
Documenten en Updates. 

 

Raad van Advies 
Zoals hierboven vermeld is in het Huishoudelijk Reglement opgenomen dat het StOP een Raad van 
Advies kent. Het afgelopen jaar is deze voor het eerst gevormd en bestond deze uit Sebastiaan de 
Groot, Orline de Jong en Tim van Os. Er is regelmatig contact geweest tussen de RvA en het bestuur op 

zowel formele als informele wijze. De RvA heeft daarbij de mogelijkheid om gevraagd en ongevraagd 
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advies te geven. Verder heeft de RvA de mogelijkheid om toehoorder te zijn bij de Algemene 

Vergadering. 
 
 
 
Website 
Op het gebied van de website is er niet heel veel veranderd ten opzichte van het vorige verslag. Aan 
het begin van het jaar hebben wij besloten meer gebruik te maken van de website. Dit is enerzijds 
gebeurd door de ledenpagina uit te breiden (waarvan de laatste update nog moet komen) en door 
belangrijke documenten, zoals de statuten, HR en convocaten, online te zetten. Voor komend jaar zal 
geëvalueerd moeten worden in hoeverre de Engelstalige pagina gebruikt wordt, tot nu toe zijn alleen 
de algemene pagina en de pagina van het Interfacultair Congres up to date in het Engels. 
 
Nieuwe bestuursfuncties Intern en Extern 
In het beleidsplan 2017-2018 zijn voor het eerst de functies Commissaris Intern en Commissaris 
Extern geïntroduceerd. Gedurende het jaar is steeds duidelijker geworden wat deze functies 
inhouden. Aan het nieuwe bestuur is meegegeven om deze functies weer in gebruik te nemen, daar 
het voor het bestuur zelf en voor externen meer structuur geeft. Wel hebben wij gemerkt dat van 
deze functies makkelijk afgeweken kan en moet worden. Dit met het oog op de verschillende 
portefeuilles die het StOP kent en de verdeling hiervan onder het bestuur. Het afgelopen jaar heeft 
de Commissaris Intern het Interfacultair Congres opgepakt, vielen de BHV-cursussen onder hem en 
heeft hij gekeken naar de mogelijkheden van een Interfacultair Careerevent. Onder de Commissaris 
Extern vielen het afgelopen jaar bijvoorbeeld de Commissie Overlap, de portefeuille Hogeschool 
Leiden en de Acquisitie overleggen. De commissarissen werden hierin in bepaalde gevallen 
ondersteund door de overige bestuursleden. 
 
 
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 het afgelopen jaar met alle studieverenigingen op de Hogeschool kennisgemaakt, 
gekeken naar hun bereidheid om lid te worden van het StOP en gekeken hoe de verenigingen op de 
Hogeschool in elkaar zitten. Zoals vermeld op de vorige AV is het bestuur in gesprek gegaan met de 
Studentenraad en het College van Bestuur van de Hogeschool. Het gesprek en contact met de 
Studentenraad is positief. Het StOP heeft ook een door de Studentenraad georganiseerde 
brainstormsessie voor de studieverenigingen bijgewoond. Het was even wachten op de aanstelling 
van Leny Baas, programmaleider Honours en adviseur studentenparticipatie binnen het CvB. Dit 
wachten was het echter waard, omdat het bestuur vrijwel direct na haar aantreden in gesprek kon. 
Dit is als erg positief ervaren.  

 
Op 17 april is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle studieverenigingen van de 
Hogeschool. Drie verenigingen hebben al uitgesproken lid te worden, de andere verenigingen hebben 
het lidmaatschap in overweging. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat zij een goede afweging 
zullen maken. Op de AV van 1 mei waren enkele verenigingen al als gast aanwezig. De verenigingen 
die aangeven lid te willen worden zullen tijdens de ‘Wissel- AV’ officieel lid worden. In september zal 
er in samenwerking met het nieuwe bestuur nog gekeken worden voor een aanvullende bijeenkomst 
voor de Hogeschool verenigingen.  
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Nieuwe leden 
Het afgelopen jaar zijn er meerdere studieverenigingen die zich hebben aangesloten bij het StOP. 
Deze ontwikkeling zien wij als erg positief, niet alleen door het grotere draagvlak dat gecreëerd  
 
wordt, maar ook voor de onderlinge uitwisseling van informatie. De meesten van deze verenigingen 
vallen onder de Faculteit der Geesteswetenschappen en de Hogeschool Leiden.  Hopelijk kan deze 
lijn door gezet worden en vertegenwoordigd het StOP over enkele jaren echt alle Leidse 
studieverenigingen.  
 

Internationalisering 
Dit jaar hebben er op het gebied van internationalisering enkele ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo 
heeft het StOP een bijeenkomst georganiseerd waar verenigingen samen kwamen om dit punt nte 
bespreken. Daarnaast hebben wij getracht een begin te maken met de toegankelijkheid van het StOP 
voor internationale studieverenigingen. Dit  eerste begin hebben wij gemaakt met het toevoegen van 
een Engelstalige agenda, een Engelse samenvatting van de notulen en een uitbreiding van de 
Engelstalige website. Gedurende het jaar is gebleken dat het bijhouden van de Engelstalige website 
lastiger is dan gedacht, mede door het feit dat het nut hiervan minder hoog ligt en er veel werk in zit, 
en dat deze eerste kleine stappen niet heel veel hebben bijgedragen aan de toegankelijkheid. Deze 
stappen  werden dan ook vooral als eerste stappen in deze richting gezien en het is aan het nieuwe 
bestuur om te kijken hoeveel verder ze dit komend jaar willen trekken. Feit is wel dat 
internationalisering een steeds grotere rol gaat spelen, waar ook het StOP zich mee bezig moet 
blijven houden. 

 
De portefeuilles 

 
Commissie Overlap 
Op 29 maart hebben de voorzitter en vice-voorzitter namens het StOP de Overlap Afspraken 
getekend. In de vergaderingen van de Commissie Overlap is dit jaar naar voren gekomen dat het 
belangrijk is om elke vereniging goed op te hoogte te brengen van de afspraken. Het is van belang 
dat elk bestuur haar opvolgers goed instrueert over de afspraken. Dit is voornamelijk van belang 
voor de organisatie van de EJW’s. Wanneer hier nog specifieke vragen over zijn, is het bestuur hier 
altijd over te bereiken. 
 
Er is dit jaar ook voor gekozen goed bij te houden wanneer elke vereniging haar EJW organiseert, 
zodat er geen ‘overtredingen’ doorheen glippen. Er zal vanaf dit jaar ook nauwer contact met Quintus 
en andere studentenverenigingen worden onderhouden over het eventueel schenden van de 
afspraken, door het organiseren van ‘verplichte’ activiteiten in weekenden die bestemd zijn voor 
studieverenigingen. De onderhandelingen en gesprekken zijn constructief en deels zullen deze in de 
komende weken nogplaatsvinden, maar het feit blijft dat het StOP en Quintus niet veel dichter bij 
elkaar komen. Er is voortgang geboekt doordat er meer bewustwording bij Quintus is gecreëerd en 
er harde afspraken over een evaluatie en eventuele overtredingen op papier gezet zijn.Er zal goed 
gekeken worden naar harde cijfers, eventueel via een enquête, van studenten die niet met een EJW 
meegaan door Quintus. Ook is het zaak op tijd afspraken vast te leggen. Het StOP heeft dit jaar streng 
gecontroleerd op haar eigen leden of zij zich aan de afspraken houden. Het bestuur gaat meegeven 
dit te blijven doen en tegelijkertijd ook te blijven hameren op een strenge controle op alle partijen 
die tekenen en participeren in de periode die valt onder de Commissie Overlap. Het is van groot 
belang dat de lidverenigingen goed bijhouden hoeveel studenten er afzeggen bij 
eerstejaarsweekenden en met welke reden zij dit doen. Op deze manier kunnen er verdere stappen 
worden gezet in harde afspraken met Quintus. 
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AVG-Bijeenkomst 
Een groot aandachtspunt van dit jaar was de AVG-wetgeving, de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht ging. Al vroeg in het jaar heeft het bestuur  
 
getracht de lidverenigingen hierop te attenderen en in de nieuwsbrief hier consequent op te wijzen  
 
en over te informeren. Uiteindelijk zijn enkele StOP-bestuursleden naar een bijeenkomst gegaan van 
de Stichting AVG voor verenigingen om meer kennis te vergaren en is eind maart een aparte 
bijeenkomst voor de lidverenigingen georganiseerd. Robin van Vleuten, projectleider 
Informatisering en facilitaire zaken op de Faculteit der Geesteswetenschappen en Kirsten Park, 
Privacy Officer bij G4S, waren aanwezig om de lidverenigingen beter in te lichten. Het bestuur is van 
mening dat zij hier goed in geslaagd zijn, mede dankzij de grote opkomst van verenigingen. De 
presentatie en notulen zijn rondgestuurd, maar mochten er aanvullende vragen zijn dan kunnen 
jullie ons altijd benaderen. 

 

Studieverenigingen Acquisitie Verband 
Het afgelopen jaar hebben er drie acquisitie bijeenkomsten plaatsgevonden, waarbij elke keer de 
opkomst en participatie velen malen groter was dan verwacht. Op 11 oktober vond de eerste 
bijeenkomst plaats, kennismaking en een eerste voorzichtige kennisuitwisseling stonden hier 
centraal. De tweede bijeenkomst stond gepland op 6 december, tijdens deze bijeenkomst werd 
voortgeborduurd op de eerste en zijn veel losse punten besproken. Hierbij valt te denken aan 
boekensponsoring, drukbedrijven en commissies voor acquisitie. Op 11 april vond het derde en 
laatste acquisitie-overleg van dit collegejaar plaats. De nadruk lag op het bespreken van de vorm van 
een goed contract om sponsoring vast te leggen. Dit onderwerp is besproken, nadat dit tijdens de 
tweede bijeenkomst ter sprake kwam en hier vraag naar was vanuit de portefeuillehouders 
Acquisitie. De juridische kennis van de secretaris en penningmeester van het StOP kwam goed van 
pas. Ook is er een update gegeven over de stand van zaken van acquisitie van elke vereniging, zijn de 
laatste tips en tricks uitgewisseld en is er tot slot gesproken over het goed overdragen van 
acquisitietaken, kennis en verantwoordelijkheden. De deelnemers van de bijeenkomsten waren er 
erg over te spreken. Aan het volgende StOP-bestuur zal worden aangeraden op dezelfde voet verder 
te gaan en zo snel mogelijk in het nieuwe jaar met nieuwe portefeuillehouders bijeenkomsten te 
organiseren, zodat zoveel mogelijk kennis gedeeld en gebruikt kan worden. 
 
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. Sinds 
juni 2018 krijgen ook de Hogeschool verenigingen de nieuwsbrief. 
 
Media 
Onder media valt naast het eerder genoemde beleid omtrent de website en de nieuwsbrief, ook het 
gebruik van Facebook. Facebook is de afgelopen maanden steeds meer gebruikt en dit zal het 
volgende bestuur doorzetten. Facebook wordt vooral ingezet 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 
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grote diversiteit aan evenementen en verenigingen gezocht wordt. Als laatste wordt via Facebook 
aandacht gevraagd voor eenmalige evenementen of externe partijen, te denken valt aan de NSE of 
het Mentornetwerk. 
 
 
Studieverenigingengids 
De studieverenigingengids bleek meer werk dan gedacht, maar uiteindelijk is de klus geklaard en is 
er een heel mooi resultaat. Men was er positief over en we denken dat het voor herhaling vatbaar is. 
We wilden de gids eerst iets eerder afhebben (eind oktober 2017), maar hij was nu klaar in januari 
2018. Een tweede versie zou wel iets sneller af kunnen zijn doordat er al een template ligt en 
verenigingslogo’s al binnen zijn, maar daarvoor kan het nodig zijn nog hardere deadlines te stellen 
voor verenigingsbijdragen. 
 
Landelijk Besturengala 
Afgelopen jaar heeft er een Landelijk Bestuursgala plaatsgevonden. Het StOP heeft hierbij de 
besturen uit Leiden de mogelijkheid gegeven om hiernaartoe te gaan. Aangezien de kosten voor een 
ticket hoger uitvielen dan verwacht, heeft het StOP ook een borrel georganiseerd, waar zowel de 
huidige als de aankomende besturen welkom waren. 

 
Interfacultair Careerevent 
Wegens organisatorische problemen heeft het Careerevent dit jaar helaas geen doorgang kunnen 
vinden. Er had eerder begonnen moeten worden met het vormen van de commissie, zodat zij ook 
rekening kunnen houden met eventuele bijdragen in hun (her)begroting. Er zal aan onze opvolgers 
worden meegegeven dat dit een kansrijk evenement is dat veel steun heeft binnen de universiteit, 
maar dat er op tijd begonnen dient te worden aan een dergelijk evenement. 
 
BHV Cursus 
De BHV cursussen zijn dit jaar wederom gefaciliteerd door het StOP. In overleg met het 
contactpersoon van de Universiteit is er naar gekeken om meer studieverenigingen deel te nemen 
aan deze cursussen. Door een korte motivatie te vragen van de verenigingen die nog geen aanspraak 
maakte op een cursus is ook de BHV cursus uiteindelijk aangeboden aan deze kleinere verenigingen. 
Voor aankomend jaar moet het nieuwe bestuur in overleg met de studieverenigingen kijken wie er 
recht heeft op een plaats.   
 
Interfacultair Congres 
Het Interfacultair Congres 2018 ‘Failure Festival: Making the Most of Mistakes’ is een groot succes 
geweest. Rond de 100 studenten namen deel aan de workshops. In samenwerking met Labyrint, CDL, 
CoDe, de B.I.L., Itiwana, Elsa, S!MP en Leiden Honours is het congres georganiseerd. Dit jaar bleek 
dat het lastiger werd om van iedere faculteit een financiële bijdrage te ontvangen, dus hier moet voor 
aankomend jaar rekening gehouden worden, mits het congres wederom wordt georganiseerd. 

 
Leidsch Debat 
Leidsch Debat  
 De Leidse Marekerk was op 6 maart het decor van het Leidsch Debat. Het bestuur kijkt terug op een 
geslaagd en interessant debat tussen de Leidse lijsttrekkers voor de Gemeenteraadsverkiezingen, 
geleid door burgemeester Lenferink. De Marekerk zat goed vol. De organisatie was in handen van de 
SPIL, B.I.L., Emile, Labyrint, ELSA, CoDe en het Faculteitsbestuur Sociale Wetenschappen van L.S.V. 
Minerva. Het StOP droeg € 100,- euro bij. Dit kon 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 en moet zeker in stand gehouden worden. Er is uitgebreid met de 
organisatoren geëvalueerd en dit zal doorgegeven worden aan de opvolgers. Er wordt aangeraden 
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snel in het collegejaar te beginnen met een eventuele organisatie, te blijven proberen het Leidsch 
Debat interfacultair te organiseren en te kijken naar de opties voor een nieuw debat. Dit kan in 2019 
eventueel op een andere locatie worden georganiseerd, in verband met het verwachte aantal 
aanwezigen bij een volgend debat. Met de Provinciale Statenverkiezingen en verkiezingen voor het 
Europees Parlement zijn er in 2019 genoeg mogelijkheden. 
 
Interfacultair feest 
Net als vorig jaar heeft het StOP zich dit jaar aangesloten bij de vergaderingen voor het Interfacultair 
Feest. Hierbij is de rol van het StOP faciliterend en ondersteunend geweest, waarbij de secretaris van 
het StOP optrad als voorzitter tijdens de vergaderingen. Dit jaar heeft het feest op dinsdag 27 februari 
2018 plaatsgevonden, waarbij weer honderden studenten van verschillende faculteiten aanwezig 
waren. De winst van het feest is dit jaar naar het KNGF Geleidehonden gegaan, de precieze hoogte 
van het bedrag zal de commissie nog bekendmaken. De overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden 
en de nieuwe besturen zijn er klaar voor om er komend jaar weer een fantastisch feest van te maken. 

 

Begroting 
De toelichting op de begroting vinden jullie hieronder. 
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Bijlage 3. Realisatie, Toelichting en Balans 
 

Financiële stukken 

Hieronder zijn de financiële stukken ingevoegd. Dit zijn achtereenvolgens de balans, 
debiteuren/crediteurenlijst en de realisatie. Ter vergelijking is ook de balans van een jaar eerder 
ingevoegd.  

Op het moment van schrijven zijn er twee crediteuren, doordat CASSA en Fonds1818 meer betaald 
hebben dan gefactureerd. Het gaat hier om subsidies voor het Interfacultair Congres, waar de 
gefactureerde bedragen wisselden doordat deze en andere garantiesubsidies niet volledig zijn gebruikt. 
Er moet nog een beslissing worden genomen over de te nemen stappen om dit op te lossen, mogelijk 
zitten de administrateurs bij CASSA en Fonds1818 namelijk niet te wachten op een dergelijke kleine 
overboeking. Anders kan dit gemakkelijk opgelost worden door een creditnota en bijbehorende 
overboeking. 

Er is één debiteur. De subsidie die de Faculteit Governance & Global Affairs aan het Interfacultair Congres 
toegezegd heeft, hebben zij overgemaakt naar BIL. Na het horen hiervan is op 9 september 2018 een 
factuur hiervoor naar BIL gestuurd zodat zij het kunnen overmaken aan het StOP. 

Hieronder een paar opmerkingen (toelichtingen) op enkele punten van de begroting, gekoppeld aan 
boekregels in de begroting. 

 
Inkomsten 

Ad a. Er zijn na de vorige telling van 10 april 2018 nog enkele contributiebetalingen binnengekomen, 
waarvan we niet in alle gevallen voorspeld hadden dat ze nog zouden komen. Daarom is het bedrag 30 
euro hoger dan op eerdere begrotingen. 

Ad b/c. De subsidie vanuit de Universiteit (SOZ) is dit jaar twee keer ontvangen, omdat de bijdrage van 
vorig jaar nog niet betaald was. Het bedrag dat voor vorig jaar bestemd was is doorgesluisd naar het 
Eigen Vermogen, daarom staat onder (c) een negatief bedrag van € 500. 

 
Uitgaven 

Ad b. De bijdrage van het StOP is een mooi rond getal omdat dit als sluitpost is gebruikt voor de 
financiering van het congres. Het congres is iets onder de begroting gebleven, dit geld is verminderd op 
de garantie subsidies waardoor die niet allemaal tot het volle toegezegde bedrag gebruikt zijn. Voor meer 
gedetailleerde financiële informatie omtrent het Interfacultair Congres verwijzen we door naar de aparte 
begroting ervan (niet opgenomen in dit document). 

Ad k. Er is nog geen factuur ontvangen van LSV Minerva, die de financiële regie over het Leidsch Debat 
in handen hadden. Deze bijdrage van € 100 is wel toegezegd en voor zover wij weten ook gebruikt, dus 
wij verwachten deze wel nog te moeten voldoen. Het bedrag is daarom als reservering geboekt op de 
balans en derhalve hier als (uitgegeven) kostenpost opgenomen.  

Ad l. Na de kosten van het pakket dat we bij Wix.com hebben om de website te kunnen updaten 
betaald te hebben, werden wij verrast door een factuur van Brinkman Hosting, waar de website zelf 
daadwerkelijk opgeslagen staat. Hierdoor zijn de kosten van de website vrij hoog, het zou kunnen lonen 
om te kijken of het elders niet goedkoper kan. 

Ad m. Er is geen geld uitgegeven aan kantoorartikelen. Het niet-afgeronde inbegrote bedrag zorgde 
ervoor dat de post Onvoorziene kosten wel mooi afgerond was, hoewel dat niet veel uitmaakt. 

Ad p. In eerdere begrotingen stond hier het bedrag € 161,50. Dit was onjuist, de exacte kosten waren 
€ 161,18 en in de realisatie hebben we dit bedrag juist neergezet. 

Ad q. Er zijn onvoorziene kosten gemaakt, namelijk de extra kosten die uit de website voort kwamen 
(zie hierboven bij Ad l). Wij vonden het echter duidelijker om deze kosten bij post l (website) te boeken 
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en aangezien er verder geen onvoorziene kosten zijn opgetreden is deze post (q) op de begroting leeg.  
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StOP – Realisatie 2017-2018 

StOP – Collegejaar 2017-2018 
v09092018 Begroot '16-'17 Gerealiseerd '16-'17 Begroot '17-'18 Herbegroot 01-'18 Gerealiseerd 09-09-'18 

Inkomsten      
ALGEMEEN      
a. Contributie € 175.00 € 165.00 € 370.00 € 370.00 € 400.00 

b. Universiteit (SOZ) € 500.00 € - € 500.00 € 500.00 € 1,000.00 

c. Eigen vermogen € 250.00 € 399.44 € - € - € (500.00) 

 Totaal inkomsten: € 925.00 € 564.44 € 870.00 € 870.00 € 900.00 

Uitgaven      
ACTIVITEITEN      
a. ALV's € - € - € 30.00 € - € - 

b. Interfacultair Congres € - € - € 150.00 € 150.00 € 150.00 

c. Eindejaarsborrel € - € - € 200.00 € 100.00 € 107.30 

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

e. StOP-bestuurspunten € 35.00 € - € - € - € - 

f. Netwerkborrels € 150.00 € - € - € - € - 

g. Wisselborrel € 200.00 € 200.00 € - € - € - 

h. Thema-avond € - € - € - € - € - 

i. Benefietactiviteit € 50.00 € 50.00 € - € - € - 

j. Acquisitietraining € 100.00 € - € - € 4.96 € 4.96 

k. Leidsch Debat € - € - € - € 100.00 € 100.00 

 Subtotaal € 535.00 € 250.00 € 400.00 € 374.96 € 362.26 
       
VERENIGINGSKOSTEN      
l. Website € 120.00 € 108.29 € 110.00 € 123.42 € 141.57 

m. Kantoorkosten € 10.00 € 3.50 € 10.00 € 8.12 € - 

n. Representatiekosten € 60.00 € 63.73 € 65.00 € - € 20.00 

o. Bankkosten € 140.00 € 138.92 € 140.00 € 140.00 € 132.36 

 Subtotaal: € 330.00 € 314.44 € 325.00 € 271.54 € 293.93 

       
OVERIG      
p. Studieverenigingengids € - € - € 85.00 € 163.50 € 161.18 

q. Onvoorziene uitgaven € 60.00 € - € 60.00 € 60.00 € - 

 Subtotaal € 60.00 € - € 145.00 € 223.50 € 161.18 

       

 Totaal uitgaven: € 925.00 € 564.44 € 870.00 € 870.00 € 817.37 

Saldo  € - € - € - € - € 82.63 
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StOP – Balans 

9 september 2018     
     

Activa  Passiva 

     
Bankrekening € 1,050.32  Eigen vermogen € 1,246.06 

     
Debiteuren € 295.74  Crediteuren € 0.00 

     
   Reserveringen  
   Leidsch Debat € 100.00 

     
Totaal € 1,346.06  Totaal € 1,346.06 

     
 

     

StOP – Balans 
19 september 2017 
 

ACTIVA   PASSIVA Totaal 

     

Bankrekening € 660.61  Eigen vermogen € 1,160.61 

Debiteuren € 500.00    

     

TOTAAL € 1,160.61   € 1,160.61 

 

 

StOP – Debiteuren/Crediteuren 

9 september 2018 

       

Debiteuren  Crediteuren 

Naam Bedrag Kenteken(s)  Naam Bedrag Kenteken(s) 

Subsidie FGGA Congres (via BIL) € 294.33 1718c046  Overschot subsidie CASSA € 0.55 n.t.b. 

    Overschot subsidie Fonds1818 € 0.86 n.t.b. 

Totaal: € 294.33   Totaal: € 1.41  
 


