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Beste lidverenigingen,

Met trots presenteren wij de studieverenigingengids 2019-2020! In deze gids 
staan alle studieverenigingen die zijn aangesloten bij de Universiteit Leiden en de 
Hogeschool Leiden en die tevens lid zijn van het Studievereniging Overleg Platform 
(StOP). Op de volgende pagina’s is te zien welke studenten zich allemaal inzetten 
voor hun vereniging en op deze manier bijdragen aan de verrijking van het studie- 
en studentenleven van Leiden.  Met deze gids hopen wij de bestuursleden van de 
verenigingen te voorzien van een overzicht van alle studieverenigingen in Leiden 
(en Den Haag) om zo eenvoudiger in contact te komen met elkaar. Wij zijn trots op 
de hoeveelheid studieverenigingen die Leiden rijk is en vinden het dan ook mooi 
om al deze verenigingen te bundelen in één gezamenlijke gids. Wij hopen alle stu-
dieverenigingen dit jaar zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen waar nodig om 
er zo met zijn allen een fantastisch en onvergetelijk bestuursjaar van te maken!
Wij wensen jullie veel plezier met het lezen van deze gids!

Namens het StOP-bestuur 2019-2020,

Gaby de Bruin
Commissaris Intern

Studievereniging Overleg Platform

Janne van der Ploeg
misschien de haakjes weglaten

Janne van der Ploeg
Echt alle?



Van Steenis building | Room C008
Einsteinweg 2
2333CC Leiden

E: bestuurlasterra@gmail.com
W: www.lasterra.nl

Once forged from five different study associations, on March 9th 2001, L.A.S. 
Terra has been the primary student community builder in the Faculty of Ar-
chaeology for almost twenty years. Every year, tens of students gather as one 
board, five subgroups and nine committees to organize a plethora of events 
throughout the year that are related to archaeology throughout all corners of 
the world, as well as many different other events. In recent years the student 
community of Archaeology has embraced the influx of students from every 
corner of Europe, and far beyond, resulting in a divergent, yet close interna-
tional community. For the year 2019-2020, the new Terra board is working 
to increase awareness of the LGBTQ+ community, as well as to tighten rela-
tionships with its fellow archaeological study associations within the Neth-
erlands.

L.A.S. Terra
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Faculteit der  
Rechtsgeleerdheid

Mo Mohamed, Maia Rusu, Emma Oude Veldhuis, Bas de Kuyper, Thomas Chmielowice, Demi Neuteboom, Blanca Pesman, Vi Fratta



KOG | A0.29 
Steenschuur 25 
2311 ES Leiden

E: elsa@law.leidenuniv.nl
T: 071 527 7619 
W: www.elsaleiden.nl

KOG | Kamer A0.37
Steenschuur 25 
2311 ES Leiden

E: corpusdelicti@law.leidenuniv.nl
T: 071 527 7158 / 06 5433 6306
W: www.codeleiden.nl

“ Op 4 mei 1981 werd in Wenen “The European Law Students’ Association” (ELSA) 
opgericht. Momenteel is ELSA actief in 44 landen met meer dan 200 lokale groepen. 
De ruim 50.000 leden vormen samen de grootste juridische vereniging ter wereld. 

ELSA Leiden is één van de acht lokale groepen in Nederland en dé studievereniging 
voor studenten Rechtsgeleerdheid in Leiden. Opgericht in 1998 en ondertussen 
bieden wij nu aan ongeveer 600 leden de mogelijkheid om zich naast de studie op 
zowel verbredend als verdiepend vlak te ontwikkelen! Dit doen we door het or-
ganiseren van onder andere lezingen, kantoorbezoeken, reizen en uitwisselingen .

Daarnaast borrelen wij iedere week in de Café ‘De Keyzer’. Een gezellige studiev-
ereniging dus, waar je de perfecte balans kunt vinden tussen je studie, studieve-
reniging en studentenleven. 

Wij zijn te bereiken op elsa@law.leidenuniv.nl of 
zoek ons op in kamer A0.29 op het Kamerlingh 
Onnesgebouw! “

Corpus Delicti (CoDe) is de Studievereniging van criminologie. In de zomer van 
2002 zijn de eerste initiatieven voor de oprichting van CoDe genomen en een jaar 
later werd CoDe officieel een studievereniging. CoDe heeft ongeveer 750 leden en 
meer dan 100 alumni. Corpus Delicti wordt gekenmerkt door een goede mix van 
studiereizen, gezelligheidsactiviteiten en studiegerelateerde activiteiten, die door 
vijftien commissies georganiseerd worden. Daarnaast worden er bijgedragen aan 
vakevaluaties, heeft CoDe een eigen webblog (alibicode.nl) en ieder jaar wordt een 
almanak uitgebracht. Verder zijn er bij CoDe makkelijk boeken te bestellen met 5% 
korting. Iedereen die criminologie studeert of affiniteit heeft met criminologie kun-
nen bij ons lid worden. Dit jaar wordt de vereniging geleid door een zestal meiden. 
Het Bestuur der Corpus Delicti staat voor binding, openheid en gezelligheid. Wij 
willen iedereen een gevoel geven dat ze welkom zijn en binnen onze vereniging 

een tijd geven om nooit te vergeten!

ELSA Leiden

Ruby Eichelsheim, Suzanne Becht, Lieke Brugman, Janine Bakker, Femke Blokland en Patricia Burghout  

Corpus Delicti

Guido Lucieer, Noortje Figee, Mara Vos, Irene Vogelaar, Victor van Rooijen, Irem Çakir, Wouter Fledderus.



Sterrenwachtlaan 11 (Kamer 
A0.01)
2311 GP Leiden

E: jhvthemis@law.leidenuniv.nl
T: +31 638746568
W: www.jhvthemis.nl
Facebook: /jhvthemis

KOG | Kamer A0.43
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

E: bestuur@jfvgrotius.nl
T: 071 527 7546
W: www.jfvgrotius.nl

De Juridische Honoursvereniging Themis is de studievereniging voor studenten van 
het Honours College Law. De vereniging is sinds 2016 actief en heeft rond de 250 
leden. Onze vereniging kenmerkt zich door enthousiaste en ambitieuze studenten 
die zich graag verdiepen in het recht. We ondernemen juridische en academische 
activiteiten, waarbij natuurlijk gezelligheid niet mag ontbreken. Zo bezoeken we 
kantoren en gaan we tweemaal per jaar op reis. Als bestuur  zetten we dit jaar de 
trend van professionalisering voort. Daarnaast werken we aan het creëren van een 
nog hechtere groep en het betrekken van de alumni. 

De Juridische Faculteitsvereniging Grotius (J.F.V. Grotius) is een studievereniging 
die is verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. 
Een ieder die studeert aan de rechtenfaculteit Leiden kan lid worden bij J.F.V. Gro-
tius. De vereniging telt op dit moment ruim 7500 leden. J.F.V. Grotius heeft als doel 
een zo breed mogelijke aanvulling te bieden op de studie.
De vereniging is opgericht op 16 november 1917 als ‘Societas Iuridica Grotius’ 
(S.I. Grotius). Deze vereniging is gefuseerd met Juridische Faculteitsvereniging Ap-
pèl om vanaf september 2003 samen de Juridische Faculteitsvereniging Grotius te 
vormen. Er werd een opzet gemaakt en het drieledige doel van Grotius kwam tot 
stand. Ten eerste heeft de vereniging als doel de juridische en algemene ontwikke-
ling van haar leden te bevorderen. Ten tweede dient zij haar leden te ondersteunen 
bij de oriëntatie op hun toekomstige maatschappelijke positie. Ten derde stimuleert 
de vereniging de onderlinge contacten tussen haar leden. 

JHV ThemisJ.F.V. Grotius

Jitske Hoekstra, Vera de Zwaan, Miquel Kemmel, Fiona Stewart, Laura ZantingFrida Meingast, Jasper Schut, Marnick van der Bom, Ayman Kariman, Casper Gideon Oort, Wouter Veldstra



Bestuurskamer A0.37 
Steenschuur 25 
2311 ES Leiden

E: sos@law.leidenuniv.nl
T: 071 527 7391
W: www.sos-leiden.nl

Steenschuur 25 
2311 ES Leiden

E: info@pnoleiden.nl
W: www.pnoleiden.nl
Instagram/facebook: /pnoleiden

Waarde lezer,

Het Fiscaalrechtelijk Dispuut ‘Pecunia Non Olet’ bestaat al ruim 50 jaar en is een begrip 
voor de Leidse fiscalist. Vele, al dan niet bekende, fiscalisten hebben hun academische wor-
tels in Leiden en zijn dan ook lid geweest van PNO. Onze studievereniging heeft ruim 500 
leden, waarvoor vele activiteiten worden georganiseerd. De activiteiten richten zich op de 
ontwikkeling van de leden met de schakel naar de arbeidsmarkt. Daarnaast organiseren wij 
activiteiten die de onderlinge band versterken zoals borrels, een ledendag en bijvoorbeeld 
een bezoek aan de Efteling of een boottocht over de Amsterdamse grachten. Ieder jaar 
organiseren wij een bedrijvendag waar meer dan 20 kantoren aanwezig zijn voor ruim 150 
leden. Naast het bezoeken van diverse kantoren in Nederland maken wij ieder jaar rond 
januari een bijzondere reis naar een plek buiten Europa: Panama, Kaapstad en Rio de Janeiro 
zijn de afgelopen jaren ontdekt door een groep actieve PNO’ers. 
Met mijn bestuursgenoten Hein van Hell, Teddie Hartel, Kajsa Schellekens en Christiaan van 
der Wagt gaan wij er wederom een mooi jaar van maken met nieuwe ideeën en initiatieven. 

Wij kijken er naar uit wat het jaar ons allemaal zal 
gaan brengen! Voor meer informatie over onze ve-
reniging kunt u kijken op www.pnoleiden.nl.
Hartelijke groet,

Leonoor van Pelt
Praeses Fiscaalrechtelijk Dispuut ‘Pecunia Non Olet’

Studiekring Over Strafrecht, opgericht in 1932, is de studievereniging voor alle 
bachelor- en masterstudenten van de Universiteit Leiden die interesse hebben in 
het strafrecht. SOS geeft haar leden de mogelijkheid om intensief kennis te maken 
met de strafrechtspraktijk. Zij verzorgt voor haar leden voornamelijk lezingen, ex-
cursies, borrels en brengt bezoeken aan strafrecht gerelateerde faciliteiten, waar-
onder advocatenkantoren, rechtbanken en een tbs-kliniek. Daarnaast heeft SOS 
ieder jaar een tweetal commissies onder zich, bestaande uit de studiereiscommissie 
en de congrescommissie. Die commissies organiseren respectievelijk de studiereis, 
waarbij de leden kennismaken met de strafrechtelijke praktijk in het buitenland, en 
het congres, waarbij een actueel strafrechtelijk thema nader wordt belicht. Heb je 
affiniteit met het strafrecht? Word lid van Studiekring Over Strafrecht! 

Instagram: @SOS_Leiden
Facebook: SOS.Leiden
LinkedIn: SOS Leiden

Studiekring Over Strafrecht

 Kajsa Schellekens, Hein van Hell, Leonoor van Pelt  en Christiaan van der Wagt. Dagmar de Groot, Auke Rienstra, Esther Meekhof, Maxime Breedijk, Lotte Doornebal

Pecunia Non Olet



In de zomer van 2013 is onze studievereniging Sine Labore Nihil (SLN) opgericht. 
De vereniging staat in het teken van het arbeidsrecht en heeft tot doel de 
arbeidsrechtelijke kennis van haar leden verder te ontwikkelen. Hierbij werken 
wij veel en goed samen met de afdeling Sociaal Recht van de Rechtenfaculteit. 
Onze leden zijn voornamelijk studenten van de master arbeidsrecht, een groep van 
ongeveer 60 studenten. Naast de inhoudelijke activiteiten vinden wij de sociale 
kant ook heel belangrijk en organiseren wij daarom ook informele activiteiten 
waarbij toegankelijkheid, gezelligheid en saamhorigheid onze kernwaarden zijn.
 

Suum Cuique is de mastervereniging voor Civiel Recht. Suum Cuique is in 1998 
opgericht door professor H.J. Snijders als genootschap voor de rechtsvinding. Suum 
Cuique betekent ‘voor ieder het zijne’ en dat is niet voor niets. Wij organiseren 
verschillende activiteiten, uiteenlopend van borrels tot lezingen en bezoeken aan 
advocatenkantoren. Zo is er voor ieder wat wils. Wij hopen studenten in contact 
te brengen met potentiële werkgevers, maar ook meer academische verdieping te 
bieden. Meer weten over Suum Cuique? Kijk dan op suum-cuique.nl of mail naar 
suumcuique@law.leidenuniv.nl.

voorzitter@slnleiden.com
06-53692319
website: www.slnleiden.com

Site: suum-cuique.nl 
Email: suumcuique@law.leiden-
univ.nl.

Sabine Schmits, Ruben van Uden, Rosalie Geurtsen, Annejet Boon, Dionne Toussaint, Tim ZwemmerBritt Gieles, Dion Bulk, Lili de Vries, Yael Mandel, Sophie te Boekhorst

Sine Labore Nihil Suum Cuique
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Faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen

De Leidsche Flesch 
 
S.V. LIFE 
 
Leidse Biologenclub 
 
Chemisch Dispuut Leiden 
 
L.P.S.V. „Aesculapius” 
 

Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

De Broederschap der Notariële Studenten te Leiden (kort: BNSL) is de 
studievereniging voor de studie Notarieel Recht. De BNSL is opgericht op 20 maart 
1960, waardoor de BNSL dit jaar haar 12e lustrum mag vieren. Door de recent 
gestegen populariteit van de studie Notarieel Recht, is ons ledenaantal gestegen 
naar 230. Hoewel de BNSL in aantal misschien niet de grootste is, hebben wij 
een grote actieve kern van leden. De maandelijkse borrel bij Café l’Esperance is 
dan ook vaak drukbezocht. Naast deze borrel organiseren wij kantoorbezoeken, 
carrièredagen en studiegerelateerde evenementen. Wij zijn een van de vijf 
studieverenigingen Notarieel Recht in Nederland. Met onze zusterverenigingen 
houden wij meerdere evenementen zoals feesten, sporttoernooien en een gala. 
Wij zijn bereikbaar op ons mailadres; info@bnsl.nl.

Steenschuur 25, kamer A.029
2311 ES Leiden

 +31 71 527 78 81
info@bnsl.nl

Leonie de Ridder, Annelène Achten, Boy van Gennip, Gabriela Wiersma, Danique Westerbeek



Snelliusgebouw | Kamer 301
Niels Bohrweg 1 
2333 CA Leiden

E: bestuur@deleidscheflesch.nl
T: 071 527 7070
W: www.deleidscheflesch.nl

Lieve lezer,

In 1923 vonden Paul Ehrenfest en een aantal andere natuurkundigen dat er iets 
ontbrak in hun leven; zij hadden veel plezier in hun studie, maar een leven daar-
naast zou het veel leuker maken. Daarom besloten zij een vereniging op te richten 
met de naam De Leidsche Flesch, vernoemd naar de eerste condensator, die in Lei-
den is uitgevonden. Inmiddels is de vereniging alweer bijna toe aan haar 100-jarig 
lustrum, en in die tijd is er natuurlijk een hoop veranderd. Het ledenaantal is van 
enkele tientallen naar ruim 2100 geschoten, en naast studeren houden we ons nu 
ook bezig met loopbaanoriëntatie, gezelligheid en reizen.  

Wij zijn ‘Dageraad’, het 97e bestuur. We zijn een relatief jong bestuur en zetten ons 
in het bijzonder in om De Leidsche Flesch te verduurzamen. 

De Leidsche Flesch

met de klok mee: David, Levi, Bart, Marit, Martje en Jolijn

Opgericht op negen september 1999, zijn wij inmiddels het drieëntwintigste 
bestuur van studievereniging LIFE (S.V. LIFE) van het academische jaar 2019/2020. 
Als studievereniging LIFE staan wij voor zowel de bachelor als de master opleidin-
gen Life Science & Technology. De naam van ons bestuur is PRIME. Net zoals een 
primer, wat het startpunt is van DNA-replicatie, streven wij ernaar het fundament 
te zijn die de strengen van onze vereniging samenbrengt en voortbouwt op grootse 
dingen. We zullen hard werken om de kwaliteit te onderhouden en te verbeteren 
van de diverse carrière, educatieve en sociale activiteiten die S.V. LIFE organiseert. 
LIFE is de vereniging door studenten Life Science & Technology voor studenten 
Life Science & Technology. We zijn een hechte gemeenschap waarin studenten zich 
kunnen ontwikkelen op verschillende gebieden. Net zoals de vriendschappen die 
worden gevormd in onze gemeenschap, zijn de vaardigheden die onze leden op-
doen van onschatbare waarde voor de rest van hun leven.

S.V. LIFE

Delft: Applied Sciences | kamer C0.090
Van der Maasweg 9, 2629 HZ Delft
T: 015 278 2155

Leiden: Gorlaeus | Kamer 0.08B
Einsteinweg 55, 2333 CC Leiden
T: 071 527 4334

Marjolein Willems, Demi van den Blink, Martijn van der Zwet, Linda Li, Rolf Corstjens, Job Deen

E: bestuur@svlife.nl
W: www.svlife.nl



Sylviusgebouw | Kamer 1.5.01
Sylviusweg 72
2333 BA Leiden

E: bestuur@leidsebiologenclub.nl 
T: 071 527 4977
W: www.leidsebiologenclub.nl

De Leidse Biologen Club (Ook wel de LBC genoemd) is de studievereniging voor 
biologie in Leiden. Onze vereniging is opgericht op 23 november 1923 en telt op 
dit moment zo’n 800 leden. De LBC is een openhartige vereniging, waar iedereen 
welkom is en waar iedereen zichzelf kan zijn. Wij zijn dan ook een laagdrempelige 
vereniging waar voor iedereen plek is, of je nou alleen thee komt halen op het hok 
komt of vier commissies doet. Als vereniging organiseren wij tal van activiteiten 
van activiteiten, van een workshop paddenstoelen determineren en symposia tot 
feesten en studiereizen. Voor ieder wat wils.

Sabrina Türker, Moreno Sager, Lobke Kortleven, Brendan den Duijn, Lucas van der Horst en Reginold Jesuratnam

Leidse Biologenclub

Gorlaeus | Kamer S0.08A
Einsteinweg 55
2333 CC Leiden

E: bestuur@chemischdispuutleiden.nl
T: 071 527 4502
W: www.chemischdispuutleiden.nl

Het Chemisch Dispuut Leiden (CDL) is de studievereniging voor de bachelor Mo-
lecular Science & Technology aan de Universiteit Leiden en de TU Delft en de mas-
ter Chemistry aan de Universiteit Leiden. We zijn opgericht in mei van 1926, en 
zullen dus volgend jaar ons 19e lustrum gaan vieren!

Op de foto zien jullie het 87e bestuur ‘Exhilarate’. Dit jaar zullen wij zoveel mogeli-
jk carrière- en studiegerichte activiteiten organiseren voor onze leden, daarnaast 
gaan we natuurlijk ook zorgen voor gezelligheid op onze faculteit! Verder gaan we 
ons inzetten om deze prachtige vereniging structureel duurzamer te maken.

Als je ons wilt contacteren kan je ons 
maandag tot vrijdag tussen 9:00 – 17:00 
uur bereiken op ons bestuurshok op het 
Gorlaeus, tel. 0715274502 of mailen naar 
bestuur@chemischdispuutleiden.nl. 

Chemisch Dispuut Leiden

Chantal Huisman, Jitske Hubert, Lara van, Sjoerd Rieken en Danique van Workum 



Bestuurskundige Interfacultaire 
vereniging Leiden

Website: bilboard.nl
Email: info@bilboard.nl
Telefoon: 070-8009426
Facebook: studievereniging B.I.L.
Snapchat: svbil
Instagram: studieverenigingbil
Twitter: bilbestuur

Bezoekadres: Gorlaeusgebouw, 
Einsteinweg 55, 2333 CC Leiden
Postadres: L.P.S.V. „Aesculapius”, 
Postbus 9502, 2300 RA Leiden

E: bestuur@aesculapius.nl
T: 071 527 4601
W: www.aesculapius.nl

De Leidsche Pharmaceutische Studenten-Vereeniging (L.P.S.V.) „Aesculapius” is 
opgericht als vereniging voor farmaciestudenten. Tegenwoordig zijn wij, naast de 
master Farmacie ook de vereniging voor de bachelor Bio-Farmaceutische Weten-
schappen en de master Biopharmaceutical Sciences. Onze vereniging is opgericht 
op 16 november 1885 wat ons de oudste studie- en studentenvereniging maakt 
van Leiden. Inmiddels heeft „Aesculapius” bijna 1400 leden en organiseren we ver-
schillende studie- en gezelligheidsgerichte activiteiten. Als 134e bestuur zetten wij 
ons in om alle leden iets te bieden, ook op (inter)nationaal gebied hebben wij 
goede contacten en hebben de leden de mogelijkheid om zich op deze vlakken 
te verbreden.  Onze vereniging is de oudste vereniging en dit neemt velen tradi-

ties met zich mee die we hoog proberen 
te houden. „Aesculapius” is een veelzijdige 
vereniging met een groot scala aan activi-
teiten, van symposia, feestjes en excursies 
naar het buitenland naar een grootse Dies-
viering ieder jaar.

Silke van Reeuwijk, Debra van Asten, Glenn van Veldhoven, Rebecca Ultee en Tim Markesteijn 

L.P.S.V. „Aesculapius”
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Faculteit der  
Geesteswetenschappen

Albion Association 
 
F.D.L. Gibalaux 
 
Historische Studievereniging Leiden  
 
InterLatina

International Studies Student Association

Le Tre Corone 
 
Leidse Kunsthistorische Vereniging 
 
Maktub

Nieuw Nederlands Peil 
 
S!MP 
 
Sophia Aeterna 
 
T.W.I.S.T.

Tanuki 
 
 
 



Lipsius kamer | kamer 2.42a 
Postbus 9515
2300 RA Leiden

E: albionesque@gmail.com
W: www.albionassociation.org 
Instagram: albion_association 
Facebook: /albionleiden 

The Albion Association is the study association for everyone who studies English 
Language and Culture at Leiden University (be it a Bachelor or a Master student). 
We provide the students with both fun and support, by organising entertainment 
and intellectually responsible activities.
Since Albion’s creation over 15 years ago it has evolved and grown immensely, 
generating a rich history over time. Throughout those years Albion has known many 
members, both active committee members as well as general members, all of them 
adding their own unique and personal touch to the character of our association.
Our goal is to create a community where all English students get to know each 
other. A community where we all help each other, and because of this, go to the 
classes feeling like we are a part of something bigger. We try to reach this goal by 
getting to know you, the students, and introducing you to other students of English 
while having a great time. We believe fun can be found in a good conversation; 
movie nights; parties; as well as in more challenging activities such as lectures 

organised by Albion. Come to one of our 
activities and feel how being a member of 
the Albion Association changes your study 
experience!

 Benjamin Haaksma, Sharon Sterke, Danielle Wix, Carlijn Tetteroo en Thymen van Beusekom

Albion Association

F.D.L. Gibalaux is de studievereniging die hoort bij de studie Franse Taal en Cultuur. 
De vereniging is opgericht in 1993 en kreeg de naam Gibalaux als resultaat van een 
gewonnen fietswedstrijd. We zijn een kleine gezellige vereniging met om en nabij 
50 leden. Echt een ons-kent-ons sfeertje dus! Wij houden ons bezig met educatieve 
activiteiten zoals lezingen of een bezoek bij een ambassade, maar natuurlijk ook 
gezellige borrels en een jaarlijkse reis naar een Franse bestemming. Het huidige 
XXVIIe bestuur “Laissez-Faire” heeft als speerpunt curiosité, nieuwsgierigheid. 
(v.l.n.r.) willen dit jaar iedereen nieuwsgierig maken naar een carrièrepad ná de 
opleiding, maar ook om dieper in de Franse taal te duiken. 
Je vindt ons in Van Wijkplaats 2, 0.004 en je kan ons contacteren via info@gibalaux.
nl. Bezoek ook eens onze website: www.gibalaux.nl. 

Van Wijkplaats 3 (WSD 1163)
Postbus 9515
2300 RA Leiden

E: gibalaux@hum.leidenuniv.nl
W: www.gibalaux.nl

Bart Bussink, Marcel Beentjes, Joyce van Zwet, Lindsay Keyenberg en Myrthe Galle

F.D.L. Gibalaux



De Historische Studievereniging Leiden vierde afgelopen jaar haar zesde lustrum 
en met bijna 1000 leden is het een van de grootste studieverenigingen van de 
Faculteit der Geesteswetenschappen. De afgelopen jaren heeft de vereniging 
enorm haar best gedaan om te professionaliseren en dit is al aardig gelukt. We 
hebben negen zelfstandige commissies, drie werkgroepen, ons eigen historische 
tijdschrift Déjà Vu en de HSVL-app. We organiseren reizen, borrels, lezingen, 
feesten, excursies, introducties en de aloude boekverkoop. Verder is de HSVL 
onderdeel van de Samenwerking Geschiedenis Nederland (SGN) en onderhouden 
we veel contacten met de andere Leidse studieverenigingen. Bestuur Mouami wil 
samenwerkingen met andere verenigingen en organisaties bevorderen en een 
breder scala aan activiteiten aanbieden voor iedere geschiedenisstudent. 

Het 31ste bestuur der Historische Studievereniging Leiden is als volgt 
geconstitueerd.
Sakina Mouami   Praeses
Bob Joosten   Abactis 
Ivo Kostons  Quaestor 
Wide Vijselaar  Vice-Praeses
Tommy van Thienen  Assessor Intern 
Daniëlle van Goethem  Assessor Extern   

Historische Studievereniging Leiden

Adres:
Historische Studievereniging Leiden 
Reuvensplaats 2-4
2311 BE Leiden 
kamer 0.09

Postadres:
Historische Studievereniging Leiden 
Doelensteeg 16 
2311 VL Leiden 
Huizinga kamer 0.24

Website: www.dehsvl.nl
Telefoonnummer: 071 527 2352

Daniëlle van Goethem, Wide Vijselaar, Bob Joosten, Sakina Mouami, Ivo Kostons, Tommy van Thienen

Buenos días! Interlatina is opgericht in 1987 als de studievereniging van Latijns-
Amerikastudies (LAS). Interlatina zet zich in om de Latijns-Amerikaanse sfeer 
naar Nederland te halen. Omdat de studie relatief klein is, heeft de vereniging 
afgelopen jaren moeite gehad met het verwerkelijken van haar doelen, maar dit 
jaar kunnen wij vol trots zeggen dat wij sinds september 2019 40 leden hebben 
geïnspireerd om deel van de Latijns-Amerikaanse  gemeenschap uit te maken. 
Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf enthousiaste derdejaars die streven 
naar een wedergeboorte van de studievereniging. Ons doel is dan ook om alle 
LAS-studenten onderling, en met de docenten, bij elkaar te brengen. Elke laatste 
woensdag van de maand zijn wij te vinden in onze stamkroeg Café in de Oude 
Marenpoort. Het bestuur bestaat van links naar rechts uit Yoëlle Pierik (secretaris), 
Iris van Amerongen (penningmeester), Caitlin de Boer (intern), Rosa Turksma 
(extern) en Isabelle Best (voorzitter).

 
E: interlatina.leiden@gmail.com
Facebook: /sv.interlatina

Yoëlle, Iris, Caitlin, Rosa, Isabelle

InterLatina



Le Tre Corone is sinds 1997 de studievereniging van de opleiding Italiaanse Taal en 
Cultuur. Met jaarlijks 25 tot 30 leden is het geen grote vereniging, maar door dit 
kleine aantal wel heel hecht. 
We zijn een studievereniging waar iedereen elkaar kent, betrokken is (ook de 
docenten en Italiaanse uitwisselingsstudenten) en waar gezelligheid centraal 
staat! Geheel in Italiaanse stijl zijn er borrels, etentjes, filmavonden, lezingen en 
nog veel meer. Twee keer per jaar bezoeken we Italië om ons nog meer onder te 
dompelen in de cultuur.
Het huidige bestuur “Il Nuovo Vento”, wat je kan vertalen als “De Nieuwe Wind”, 
heeft als doel vernieuwing brengen in de vereniging, maar ook in de samenwerking 

tussen de vereniging en de opleiding 
en in de samenwerkingen met andere 
studieverenigingen. Op de foto staan 
v.l.n.r. www.letrecorone.nl
www.facebook.com/LeTreCoroneLeiden

Van Wijkplaats 3 
Postbus 9515
2300 RA Leiden

E: letrecorone@hum.leidenuniv.nl
W: www.letrecorone.nl

Claudia Robustella (secretaris), Daan Kessens (voorzitter en penningmeester), Lili Fischer (assessor intern) en Ilse Mulder (as-

sessor extern). 

Le Tre CoroneInternational Studies Student Association

Hoi! Wij zijn ISSA, de International Studies Student Association van de MA 
International Relations aan de Faculteit Geesteswetenschappen. Wij zijn de 
perfecte mix voor masterstudenten die op zoek zijn naar verdieping van hun studie 
én naar gezellige borrels en sociale activiteiten. Zo organiseren we bezoeken 
naar de Europese Unie en naar Instituut Clingendael, maar hebben we ook twee-
wekelijkse borrels, waaronder pubcrawls en -quizzen. De klap op de vuurpijl van 
ons jaar is ons Ambassadors Ball, waar al onze leden nog één keer bij elkaar komen 
tijdens een groot gala nadat ze hun Masterdiploma hebben ontvangen. Lijkt het je 
leuk om een keer te brainstormen over een gezamenlijk evenement? Stuur ons dan 
een mailtje via isstudentassociation@gmail.com, zoek ons op op Facebook of loop 
even binnen in kamer 1.03 van het Lipsiusgebouw!

Kamer 1.03 in het Lipsius

Isstudentassociation@gmail.com

Lisa Schumacher, Gareth Heywood, Rachel Tung, Pelle Berkhout, Edward Ives, Oceane Delannoy, Anje Middelbos, Jake Kelly, Layla 
Schoenfeld and Kevin Cullinger.

• 



Wij zijn de Leidse Kunsthistorische Vereniging, dat is een hele mond vol dus we staan beter bekend als 
de L.K.V. Wij zijn de studievereniging voor Kunstgeschiedenis en AMS, dit betekent dat we voor alle 
leden van de L.K.V leuke activiteiten organiseren en bovenal dat we als studies een hechte, gezellige 
groep vormen. Naast maandelijkse borrels organiseren we onder andere excursies naar musea, een 
gala, stedentripjes, een eerstejaars dag en nog veel meer! Daarnaast, vanwege het aantal internationale 
leden, zijn we strict tweetalig. Dit betekent dat onze documenten en posts altijd in het Nederlands en 
Engels zijn!
We hebben ongeveer 500 leden. Dit jaar bestaat het 52e bestuur van de L.K.V. uit:
Ana Yallouz - Voorzitter en Hoofd Excursies
Liona Micajkov - Secretaris
Raphael Machiels - Vice-voorzitter en Penningmeester
Barbara Guet-Frapard - Hoofd Reizen
Waar zijn we? Jij kunt ons vinden in Lipsius 1.29!

We are the Leidse Kunsthistorische Vereniging or more easily known as de L.K.V. We are the study 
association for Art History and Arts, Media and Society, this means that we organize a variety of fun 
activities for all our members, but also focus on meeting other students and becoming a close group! 
Next to monthly ‘borrels’, we also organize excursions to different museums, a gala, city trips, a freshmen 
day, and so much more! Moreover, as we have a lot of international members, we are strictly bilingual 
which means our documents and posts are always in Dutch and English!
We have around 500 members and this year, the 
52nd board of de L.K.V. consists of:
Ana Yallouz - President and Head of Excursions
Liona Micajkov - Secretary
Raphael Machiels - Vice-President and Treasurer
Barbara Guet-Frapard - Head of Travels

Leidse Kunsthistorische Vereniging

Doelensteeg 16
2311 VL Leiden

E: post@delkv.nl 
W: www.delkv.nl

- Barbara Guet, Ana Yallouz, Raphael Machiels, Liona Micajkov

Wij zijn Maktub, sinds 2004 de studievereniging voor de opleiding Film- en 
Literatuurwetenschap. Wij zijn er voornamelijk gericht film- en literatuurgerelateerde 
activiteiten voor onze eigen leden te organiseren: denk aan filmavonden. 
Desalniettemin staan wij open voor eventuele samenwerken. Onze bestuursleden 
zijn: Vincent Hodde, Jefri Tangkau en Vincent Hodde. Wij zijn te bereiken via maktub.
film@gmail.com, en onze website is http://studieverenigingmaktub.wordpress.com

Maktub

maktub.flw@gmail.com
http://studieverenigingmaktub.
wordpress.com



Nieuw Nederlands Peil

Nieuw Nederlands Peil (NNP), opgericht in 1999, is de studievereniging voor de 
bachelor Nederlandse taal en cultuur, maar iedereen die een vak bij de studie volgt 
of de master Neerlandistiek doet, is ook van harte welkom. Wij zijn een kleine, 
maar daardoor heel open vereniging met rond de 150 leden en organiseren veel 
inhoudelijke maar vooral gezelligheidsactiviteiten om studenten Nederlands 
onderling meer te kunnen verbinden.

Het bestuur 2019-2020, genaamd ‘Karakter’ (naar de roman van Bordewijk) is het 
21ste bestuur van de NNP en hoopt dit jaar het open karakter van de vereniging 
nog verder uit te dragen. 

Wij zijn te bereiken via nnp.bestuur@gmail.com of bel de secretaris (+31 
644041753).

Ons postadres is:
Studievereniging NNP
Postbus 9515
2300 RA Leiden 

Studievereniging NNP
Postbus 9515
2300 RA Leiden 

nnp.bestuur@gmail.com

 Joshua Snijders, Katja van Rooten , Femke van de Griendt, Sietske Hoekstra, Joris Geene

Herzlich wilkommen! Wij zijn de studievereniging S!MP van de studie Duitse taal 
en cultuur. Onze opleiding is vrij klein en daarom is S!MP altijd op zoek naar mogeli-
jke leden die geïnteresseerd zijn in de Duitse taal. Onze studievereniging bestaat al 
dertien jaar en op het moment hebben we ongeveer 35 leden. Net als de studie is 
de vereniging kleinschalig en daardoor kennen vrijwel alle leden elkaar. We zijn al-
tijd in voor een feestje, een spontaan evenement en we staan zeker open voor se-
rieuze activiteiten die de leden helpen met hun Duitse taal of studieproblemen. Wij, 
het bestuur van dit jaar, willen de studievereniging graag  beter op de kaart zetten. 
Dit willen wij bereiken door middel van meer toekomstige leden, samenwerkingen 
met andere verenigingen en het organiseren van leuke en sociale evenementen. 

Ons bestuur bestaat uit:

-  Voorzitter, Isa Marie Winnubst;
- Secretaris, Renée van de Water;
- Penningmeester, Marit Steen;
- Assessor, Julia Snijder.

S!MP

Adres: 
Reuvensplaats 4, 2311 BE Leiden
E-Mail:  
simp.leiden@gmail.com 
Website: 
https://simpleiden.wordpress.com/



Sophia Aeterna is de studievereniging voor de opleidingen Griekse en Latijnse Taal 
en Cultuur (BA) en Classics and Ancient Civilizations (MA) Ze is opgericht op 21 
maart 2012 en telt ruim 170 leden.
Het doel van Sophia Aeterna is om de studenten die een van de gerelateerde 
opleidingen volgen, maar ook andere geïnteresseerden, de kans te geven om een 
(sociaal) netwerk op te bouwen binnen de vereniging en meer te leren buiten de 
opleiding om. Ook het contact leggen met andere klassieke studenten vinden wij 
erg belangrijk en daarom onderhouden wij nauwe banden met onze zusterve-
renigingen in andere steden.
De activiteiten die de vereniging organiseert zijn heel divers. Er zijn informele bi-
jeenkomsten waarop we met elkaar koekjes eten, maar ook lezingen, borrels en 
theateruitjes. Ook draagt Sophia bij aan een opleidingsblad en wordt het vak levend 
gehouden door de Grex Latinus, een commissie die workshops organiseert waarbij 

de deelnemers actief Latijn leren spreken. 
Daarnaast is er een jaarlijkse barbecue in 
samenwerking met de opleiding, een gala, 
een feest, een reis en een tweejaarlijkse, 
klassieke toneelvoorstelling. Natuurlijk 
heeft Sophia groot aantal commissies dat 
helpt om de vereniging draaiend te houden 

en ervoor zorgt dat alle activiteiten goed tot hun recht komen.

Doelensteeg 16
2311 VL Leiden

E: sophia.aeternaleiden@gmail.com
W: www.sophia-aeternaleiden.nl
Facebook: Sophia Aeterna Leiden
Instagram: sophia_aeterna

Corine van den Bergh, Evelien Nijveld, Manon Junggeburt, Wieke Snoeij

Sophia Aeterna

T.W.I.S.T. een vereniging voor iedereen met interesse in Taalwetenschap; dit kunnen 
studenten van de opleiding Taalwetenschap zijn maar ook van daarbuiten.
We zijn opgericht in 2002. Dit jaar (2019) hebben we de 200 leden bereikt! We zijn 
een open, verwelkomende en actieve vereniging waar iedereen zichzelf kan zijn, en 
interesses op zowel taalkundig gebied als daarbuiten met elkaar kan. Ons bestuur 
dit jaar staat voor openheid en verwelkoming, belichaamd door onze bestuurs-
naam ‘Karibu’, wat “welkom” betekent in het Swahili. In het bijzonder stellen wij 
ons meer open voor onze internationale studenten door Engels een prominentere 
plek in formele situaties te geven. Zo willen we het bezoeken van activiteiten ook 
voor deze niet-kaaskoppen laagdrempeliger maken.

Ons bestuur van 2019-2020 ziet er als volgt uit:
Oda A.R. Vik (voorzitter)
Annemiek Vos (secretaris)
Jelle Christiaans (penningmeester)
Wout Damen (assessor interne relaties)
Jesper Tittse (assessor externe relaties)

T.W.I.S.T.

Wout Damen, Annemiek Vos, Oda A.R. Vik, Jelle Christiaans, Jesper Tittse

Postbus 9515
2300 RA Leiden

E: bestuur@studieverenigingtwist.nl
W: www.studieverenigingtwist.nl



LVSJK Tanuki is al sinds 14 februari 1982 dé studievereniging voor studenten van 
Japanstudies en Koreastudies. Met ongeveer 500 leden hebben we een gezellige 
groep, waarmee we veel leuke en leerzame activiteiten doen, zoals themafeesten, 
filmavonden, company days, reizen naar Japan en Korea, een eerstejaarskamp en 
nog veel meer. Als vereniging is het stimuleren van integratie tussen de twee stud-
ies door middel van informele activiteiten dan ook één van onze voornaamste doe-
len.

Heb je een vraag? Contacteer ons dan op bestuurtanuki@gmail.com. Ook zijn we 
te vinden op onze website, Facebook, Instagram en Twitter!

Tanuki

Merijn Mulder, Eva Verouden, Kohji Houting, Amber Trijssenaar, Marijn Borst, Anna Bothe 

bestuurtanuki@gmail.com
Tanuki.nl

Faculty of 
Governance and Global Affairs

B.I.L.

Custodia 
 
Fortuna  
 
 
 



B.I.L.

Turfmarkt 99 
2511 DP Den Haag 

E: info@bilboard.nl
T: 070 8009 426
W: www.bilboard.nl

De Bestuurskundige Interfacultaire vereniging Leiden is dé studievereniging voor 
Bestuurskunde studenten aan de Universiteit Leiden. Als studievereniging vervult 
de B.I.L. de schakel tussen de studenten en de studie. Ook probeert zij voor de 
studenten de studie levendig te houden door allerlei activiteiten te organiseren 
die de studenten laten met het werkveld waarin zij later terecht kunnen komen. 
Daarnaast biedt de B.I.L. de mogelijkheid om studiegenoten beter te leren kennen. 
Onze vereniging heeft een zeer open houding: iedereen moet zich welkom bij ons 
voelen.
Dit jaar vieren we onze zevende lustrum. Dit betekent dat we dit jaar nóg leukere 
activiteiten en nóg vettere reizen gaan organiseren. Daarnaast organiseren we dit 
jaar de lustrumweek: een week vol interessante lezingen, toffe activiteiten en vette 
feesten. Het wordt memoraB.I.L.!

Stan Hessing, Thomas Augustinus, Stephanie Walroud, Bob Keim, Jens Struik, Olav Spuij en Alan Tinkhof

Custodia

Wij zijn het tweede bestuur van L.S.A. Custodia, de studievereniging voor de 
opleidingen Security Studies en Crisis and Security Management aan de FGGA in 
Den Haag. Onze vereniging bestaat officieel nog maar sinds 9 mei 2018. Momen-
teel zit onze vereniging nog middenin de ontwikkelingsfase en zijn wij als bestuur 
druk bezig met het bekender maken van onze vereniging binnen de universiteit, 
dan met name gericht op de studenten Security Studies en Crisis and Security Man-
agement. Onze speerpunten voor dit jaar zijn dan ook ontwikkeling en cohesie. Er 
zijn ontzettend veel mogelijkheden voor ons om onze vereniging goed op de kaart 
te zetten, en staan altijd open voor tips en tricks van andere verenigingen! 

Michael Marinelli, Isabel Jansen, Max Kroes, Nadine Louissen, Luc Meijer en Sterre Brinkman 

E: info@custodiathehague.com
W: www.custodiathehague.com 
Adres: Turfmarkt 104, 2511 DC, 
Den Haag 



Fortuna

Tessa Dool, Sybren Holt, Diva Estanto, Sara Díaz, Nandini Wahi en Victoria Vallejo

Fortuna is de officiële studievereniging voor studenten van Leiden University Col-
lege: The Hague (LUC). Alle leden van onze vereniging volgen de studie Liberal 
Arts & Sciences: Global Challenges en zijn automatisch lid van Fortuna. Sinds onze 
oprichting in 2011, heeft Fortuna zich kunnen uitbreiden tot een actieve vereniging 
met meer dan 660 leden. Onze vereniging heeft als missie het verbeteren van de 
sociale en academische levens van onze leden, en samen met onze commissies zijn 
wij in staat om gedurende het jaar veel evenementen te organiseren. Het huidige 
bestuur van Fortuna staat voor transparantie, innovatie,  communicatie met andere 
verenigingen en University Colleges, en het verbeteren van de studentenlevens van 
onze leden.
 

Anna van Buerenplein 301  
Den Haag 
 
E: generalboardmember@fortuna-luc.nl 
W: www.fortuna-luc.nl

Studievereniging Emile is vereniging door en voor studenten, opgericht in 
1990. Studenten Pedagogische Wetenschappen maar ook studenten van de 
Academische Pabo kunnen lid bij ons worden. Door het jaar heen verzorgen wij 
zowel studiegerelateerde activiteiten, die uiteraard allemaal betrekking hebben op 
de ontwikkeling van het kind, als niet-studiegerelateerde activiteiten. Momenteel 
hebben we rond de 900 leden en zorgen we met alle actieve leden ervoor dat er 
een mooi jaar neergezet wordt. Bij Emile is iedereen welkom en zijn uiteraard ook 
alle verschillende ideeën welkom. Als bestuur streven wij er dit jaar naar dat leden 
zich welkom voelen en meegaan naar zo veel mogelijk activiteiten. 

Liefs namens het hele 30ste bestuur,
Isabel Veldhoen
Secretaris 
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Faculteit der  
Sociale Wetenschappen

Emile 
 
Itiwana
 
Labyrint 

Leidse Studievereniging Kindermishandeling 
 
SPIL



FSW | Kamer SB05
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

E: emile@fsw.leidenuniv.nl
T: 071 527 3685
W: www.studievereniging-emile.nl

 v.b.n.b. v.l.n.r. Rebecca Biesheuvel, Laura Nederhof, Dani Middelkoop, Eveline van Oord van der Vlies, Isabel Veldhoen, Rick Dekker 
en Megan Knepflé. 

Emile

Studievereniging Emile is vereniging door en voor studenten, opgericht in 1990. Stu-
denten Pedagogische Wetenschappen maar ook studenten van de Academische Pabo 
kunnen lid bij ons worden. Door het jaar heen verzorgen wij zowel studiegerelateerde 
activiteiten, die uiteraard allemaal betrekking hebben op de ontwikkeling van het kind, 
als niet-studiegerelateerde activiteiten. Momenteel hebben we rond de 900 leden en 
zorgen we met alle actieve leden ervoor dat er een mooi jaar neergezet wordt. Bij Emile 
is iedereen welkom en zijn uiteraard ook alle verschillende ideeën welkom. Als bestuur 
streven wij er dit jaar naar dat leden zich welkom voelen en meegaan naar zo veel mo-
gelijk activiteiten. 

FSW | Kamer SB07
Wassenaarseweg 52 
2333 AK Leiden

E: info@itiwana.org
T: 071 527 4025
W: www.itiwana.org

Itiwana  is  de studievereniging van Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. 
Onze vereniging is opgericht 1994. Op dit moment telt Itiwana 377 leden en negen 
commissies, waaronder twee tijdschriften. Twee keer per jaar brengen wij voor 
onze leden de ICA uit en vier keer per jaar het Bulletin. 
Itiwana is een hele laagdrempelige, gezellige en actieve studievereniging. Ons 
bestuur staat dit jaar voor interactie en informatie. 
   

Itiwana

Loes Moree, Simone Luca, Simone van der Hoek, Jet Huugen, Amber Tolboom, Mandy Huibregtsen en Wouter Keijzer



Studievereniging der Psychologie Labyrint is de studievereniging van de bachelor Psychologie, de In-
ternational Bachelor of Psychology en alle verschillende specialisaties van de master Psychologie. Onze 
studievereniging is opgericht in 1948. In al die jaren is onze vereniging gegroeid tot een vereniging 
met 2650 leden. Labyrint focust op verbreding en verdieping in de verschillende onderwerpen binnen 
psychologie en op ledenbinding. Dit jaar is het alweer het 73e bestuur dat deze vereniging kent. Wij 
zijn bereikbaar voor alle vragen in de Faculteit Sociale Wetenschappen (Wassenaarseweg 52, 2333AK 
Leiden) in kamer SA55. Of via de mail via bestuur@labyrintleiden.nl. Ook telefonisch zijn wij te bereiken 
via 071-5273618. Voor nog meer informatie kan je terecht op www.labyrintleiden.nl. 

Study Association of Psychology Labyrint is the study association of the Bachelor Psychologie, the Inter-
national Bachelor of Psychology and every different specialisations of the Master Psychology. Our study 
association is founded in 1948. In all those years our association has grown to an association with 2650 
members. Labyrint focuses on acquiring both broad and in-dept knowledge on psychology related top-
ics. This year it is already the 73rd board that this association has. You can reach us for all your questions 
at the Faculty of Social Sciences (Wassenaarseweg 52, 2333AK Leiden) in room SA55. Or via e-mail via 

board@labyrintleiden.nl. We are also reachable by 
phone via 071-5273618. For more information go to 
our site www.labyrintleiden.nl. FSW | Kamer SA55

Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

E: bestuur@labyrintleiden.nl
T: 071 527 3618
W: www.labyrintleiden.nl

Manon van Belkom, Lianne Belt, Fréderique Verbeek, Renee Ouwerkerk, Björn Muijtstege en Anouk Schut

Labyrint Leidse Studievereniging Kindermishandeling

Hi! Wij zijn het Derde Bestuur van de Leidse Studievereniging Kindermishandeling 
(L.S.K.). Deze vereniging is in 2018 opgericht als verdieping op de interdisciplinaire 
minor Kindermishandeling en Verwaarlozing. Het is dus een jonge vereniging, maar 
inmiddels zijn wij druk bezig met uitbreiden en professionaliseren. Momenteel heb-
ben wij 120 leden, die lang niet allemaal de minor volgen. Dit zijn zowel bachelor- 
als masterstudenten van de studies Psychologie, Pedagogische Wetenschappen, 
Criminologie, Rechten en Geneeskunde. 

Al onze leden zijn geïnteresseerd in het voorkomen en aanpakken van kindermis-
handeling. Daarom organiseren wij lezingen en werkbezoeken van o.a. de Raad 
voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en gaan wij in gesprek met ervarings-
deskundigen. Naast al deze zware onderwerpen organiseren wij ook nog gezellige 
(netwerk)borrels! 

 

lsk@fsw.leidenuniv.nl
https://studievereniging-lsk.nl/ 

Facebook: StudieverenigingLSK 

Sam Grylak, Sabine de Leeuw, Axelle van Gaalen, Isaben Olsthoorn en Charley Meijer



Hi! Wij zijn de Studievereniging voor Politicologen in Leiden (SPIL) en zoals de 
naam doet vermoeden valt de studie politicologie onder ons. Echter, sinds wij 
zijn opgericht in 1981 zijn de specialisaties Internationale Betrekkingen en 
Organisaties – tegenwoordig Internationale Politiek – en International Relations 
and Organisations (gegeven in de politieke hoofdstad Den Haag) ook aan onze 
zorg toevertrouwd. Met de toevoeging van die laatste studie zijn wij de laatste 
jaren flink gegroeid, met momenteel zo’n 1.500 leden.
Met al die studenten verdeeld over twee steden en pas recentelijk de toevoeging 
van internationale leden, is het voor ons erg zoeken naar de balans. Ons bestuur 
staat daarom voor de eenheid en evolutie die belangrijk zijn om de identiteit 
van de vereniging op een goede manier voort te zetten. Onze pakweg 100 
commissieleden studeren en leven in beide steden, 
maar dat weerhoudt niemand ervan om zich vol te 
geven voor al die Engelstalige commissies.

Leiden: FSW | Kamer SB09
Wassenaarseweg 52 
2333 AK Leiden

Den Haag: Wijnhaven 
Turfmarkt 99 
2511 DP Den Haag

E: spil@fsw.leidenuniv.nl
T: 071 527 3872
W: www.spilplaats.nl

Niels Bosman, Catrin Böcher, Lisa Pieters, Noor Saris, Pien Wissink, Frits Weyne enGaia Gamaggio

SPIL

Shivane Frauenfelder, Nynke Brons, Angelica Retsjkina en Berk van der Zwaan

De Leiden Honours Community (LHC) is opgericht in 2010. Wij bouwen een 
gemeenschap van honoursstudenten op in Leiden door educatieve en sociale 
activiteiten te organiseren. Wij tellen ongeveer 150 leden. Deze gemeenschap 
bestaat uit honoursstudenten van alle verschillende faculteiten en zeer 
uiteenlopende studies. LHC wordt dan ook gekenmerkt door een zeer divers 
aantal studenten welke voornamelijk geïnteresseerd zijn in zelfontwikkeling op 
educatief en sociaal gebied. De activiteiten bestaan op dit moment voornamelijk 
uit lezingen, workshops, trainingen, symposia, bezoeken aan tv-shows, een 
bedrijvendiner en aansluitende borrels. Vanaf dit jaar gaan wij beginnen met 
het invoeren van zogenaamde ‘domeinen’, zoals een domein persoonlijke 
ontwikkeling, waarbinnen meerdere activiteiten georganiseerd zullen worden. 

Hierdoor willen wij onze leden ondersteunen door 
mogelijkheden te creëren waarbij zelfontplooiing, 
samenwerking en interactie centraal staan.   

Sterrenwachtlaan 1
2311 GW Leiden

E: info@slhc.nl 
W: www.slhc.nl

Leiden Honours CommunitySPIL
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Juridische Studievereniging Libra

J.S.V. Libra is sinds 2015 de studievereniging voor HBO-rechten en Sociaaljuridische 
dienstverlening. Dit jaar bestaat de vereniging vijf jaar en vieren wij ons lustrum. 
Onze studievereniging bestaat momenteel uit 130 leden. Wij zijn trots dat wij dit 
jaar hebben mogen beginnen met een verdubbeling in het ledenaantal. Het doel 
van dit jaar is om de ontwikkeling en groei die in gang is gezet door de vorige 
besturen door te zetten en verder uit te breiden. Wij organiseren juridische evene-
menten en natuurlijk ook borrels en feesten. Hierdoor kunnen onze leden al vroeg 
beginnen met het uitbreiden van hun netwerk.

Sterre de Fockert, Josien Bijl, Jolien Hendriks en Demi Visser 

Zernikedreef 11 
2333 C, postvak G2-095
W: jsvlibra.nl
Facebook: Juridische Studieve-
reniging Libra
Instagram: jsvlibra
LinkedIn: J.S.V. Libra



Wij zijn het zesde bestuur van SV Nucleus. 18 juni 2014 is onze mooie vereniging 
opgericht en wij zijn daarbij nog jong en fris. We zijn de studievereniging voor 
studenten die de studies Biologie en medisch laboratoriumonderzoek & Chemie 
op Hogeschool Leiden volgen. Dit jaar hebben we een ledental van 450 behaald 
en hiermee zijn we de grootste studievereniging van Hogeschool Leiden en daar 
zijn we uiteraard trots op. Onder onze actieve leden heerst er een hechte band. 
Ondanks dat er veel verschillende soorten mensen lid zijn, gaat iedereen goed met 
elkaar om. Ook buiten onze reguliere activiteiten gaan de leden veel met elkaar 
om en ontstaan er hechte vriendschappen. Dit jaar is ons bestuur motto ‘satus 
volantes’. Dit staat voor een vliegende start. Hiermee zeggen we dat we na 5 jaar 
Nucleus de vereniging in een frisse richting willen brengen.

Max Scholten, Laura Outhuis, Larissa Rosbach, Maxime Jobels, Nick Tijsterman, en Joost Priem

Bezoekadres: Zernikedreef 11, 
2333 CK Leiden 
Postadres: Postbus 382  
2300 AJ Leiden 
 
E: info@svnucleus.nl 
W: http://svnucleus.nl/

Nucleus Pur Sang

Pur Sang is de studievereniging van Commerciële Economie aan de Hogeschool 
Leiden. Pur Sang heeft als doel ”het verbinden, inspireren en adviseren van CE 
studenten gedurende hun studie, waardoor kennis wordt vergroot en gedeeld, 
netwerken worden verbreed en studieresultaten positief worden beïnvloed”.

Wat bieden wij jou?
Door middel van bedrijfsbezoeken, netwerkborrels en (educatieve) activiteiten 
brengen wij jou dichter bij het bedrijfsleven. Naast deze leuke activiteiten krijg je 
korting op de gegarandeerd goedkoopste studieboeken! Alles wat jij nodig hebt 
voor je diploma, netwerk, stageplek, de gezelligste studietijd en een carrière sprong 
vind je bij Pur Sang.
Het bestuur van Pur Sang zal er alles aan doen dit te verwezenlijken om onze leden 
een positieve toevoeging aan zijn/haar studie en loopbaan te kunnen geven.

Lid worden
Schrijf je snel in voor het collegejaar 2019-2020 
voor leuke en leerzame activiteiten, netwerkborrels 
en een kijk in de keuken van bedrijven gericht op 
jouw studie. Meld je aan via de pagina “Word Lid”. 
De contributie bedraagt €10,- per collegejaar.

Bezoekadres: Zernikedreef 11, 
2333 CK Leiden
 
Email: info@lvspursang.nl
Website: www.lsvpursang.nl 

Max Scholten, Laura Outhuis, Larissa Rosbach, Maxime Jobels, Nick Tijsterman, en Joost Priem



Wij zijn SV MensSana, een kleine studievereniging met ongeveer 200 leden en met 
ons 11 jarig bestaan zijn wij de oudste studievereniging van Hogeschool Leiden. 
Wij richten ons op de vereniging van toegepaste psychologie studenten. Dit verha-
len wij uit onze educatieve- en sociale activiteiten. Ons bestuur maakt zich dit jaar 
sterk voor een nog hechtere band tussen school, haar organen en onze vereniging.
Voor vragen kunt u terecht bij: info@svmenssana.nl, telefonisch zijn wij bereikbaar 
via: 0627611579 en onze website is: www.svmenssana.nl.

Zernikedreef 11 
2333 CK Leiden 
  
W: www.svmenssana.nl 
Facebook: S.V. MensSana
Instagram: svmenssana 

SV MensSana

Remco Buitenhuis, Graziella Groenewegen, Kasper von Oven, Caro de Ruiter en Renée Gabriëls 

Wij zijn Studievereniging Social Work van de hogeschool Leiden en ons doel is om 
meer te halen uit je studententijd. Je zou ons kunnen vergelijken met een klein dorp 
waar iedereen elkaar helpt en kent.
We bestaan dit jaar weer uit een nieuw fris bestuur die dit jaar er voor wilt zorgen 
dat de vereniging bekender wordt bij de studie zodat we nieuwe enthousiaste 
leden krijgen die zich gezellig aansluiten bij onze activiteiten. Wij organiseren elke 
maand een educatieve activiteit, een borrel, en een feestelijke activiteit.

Je kan er wel van uit gaan dat we sociaal zijn ;)

Facebook: SSW Leiden Studievereniging Social Work
Instagram: sswleiden
Website: www.sswleiden.nl

Amy van Oorschot, Kirsten Happel, Thijs Altunyuva, Sharon Nijhof, Minire Güle

Zernikedreef 11,  
2333 CK Leiden 
 
E: bestuur@sswleiden.nl 
W: www.sswleiden.nl 

Studievereniging Social Work



Hoi! Wij zijn het 6e bestuur van Studievereniging Syntax, we zijn opgericht op 25 
maart 2014 en op het moment van spreken hebben we 350 leden, waarvan het 
grote deel van de opleiding informatica is. We hebben een heel erg gemengd pub-
liek omdat we open zijn voor iedereen, we richten ons wel op HBO informatica al 
gaat het om educatieve evenementen. Als je andere vragen hebt kun je ons bereik-
en op bestuur@syntaxleiden.nl of op onze site syntaxleiden.nl 

Met vriendelijke groet,
Jarmo Haasnoot
Extern S.V. Syntax 19/20

Thom Leenman,  Sergi Philipsen, Jarmo Haasnoot en Guus Kleinlein

Syntax

Zernikedreef 11,  
2333 CK Leiden 
Afdeling Techniek, Postvak 165 
 
E: bestuur@syntaxleiden.nl 
W: https://syntaxleiden.nl/
contact

B.A.S.I.S. (International Studies) 
E-mail: info@basisthehague.nl
Website: www.basisthehague.nl

Sheherazade (Midden-Oostenstudies )
E-mail: info@sheherazadeleiden.nl

Dispuut Pleyte (Culturen Mediterrane wereld)
E-mail: dispuutpleyte@gmail.com

Symposion (Wijsbegeerte)
E-mail: bestuur.symposion@gmail.com 
Website: studieverenigingsymposion.nl

Overige studieverenigingen
Faculteit Governance and Global Affairs 

Faculteit der Geesteswetenschappen

Hogeschool Leiden

Epione (Verpleegkunde) 
E-mail: svepione.bestuur@gmail.com
Website: https://svepione.nl/

Studievereniging Intens Fysiotherapie
bestuur.intens@gmail.com

MOST (Rusian and Eurasian studies) 
E-mail: mostleiden@gmail.com
Website: mostleiden.nl

M.F. Collegium Classicum
E-Mail: collclassmf@hotmail.com
Website: http://collegiumclassicum.nl

Studievereniging Sinologie Leiden
bestuur@svsleiden.nl
https://www.svsleiden.nl/contact/

Studievereniging TFLS
Studieverenigingtfls@gmail.com

LUMC

M.F.L.S.
info@mfls.nl
www.mfls.nl

Juventas
sv.juventas@hsleiden.nl
https://www.svjuventas.nl

Exon (bio-informatica)
bestuur@exonleiden.nl
https://exonleiden.nl

Shift
chair@iesashift.nl


