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1. Opening

Dhr. De Groot (StOP) opent de 8ste ledenvergadering van het StOP om 19:32 en heet iedereen welkom.

Hij introduceert het h.t. bestuur in verband met de nieuwe mensen in de zaal.

Hij geeft aan dat er 10 sets zijn met de beleidsstukken van het h.t. en vraagt of die verspreid kunnen 

worden in de zaal.

Hij geeft aan dat we een introductieronde gaan doen om elkaar even te leren kennen en zo de ALV wat

te vergemakkelijken.

2. Vaststellen Agenda

Dhr. De Groot (StOP) geeft aan dat er een wijziging heeft plaatsgevonden op de agenda. Punt 7 

beleidsplan en punt 8 bestuurswissel worden gedraaid, tenzij er bezwaren zijn.

De agenda is veranderd.

3. Vaststellen notulen 21 maart 2016

Dhr. De Groot (StOP) geeft aan dat we de notulen per pagina zullen behandelen en geeft hiervoor een 

aantal minuten. 

Dhr. De Groot (StOP) geeft aan dat men op de ALV stemt als vereniging, dus dat er maar een stem per 

vereniging is. 

Dhr. Dros (Collegium Classicum MF) geeft aan dat er eervorige ALV het verzoek was om 

regelnummers toe te voegen en vraagt waarom dit niet gedaan was.

Dhr. Meurink (StOP) geeft aan dat hij dit vergeten is.

Dhr. Dros (CC MF) vraagt of zij voorstaan op de presentielijst mogen staan met hoofdletters bij MF.

Notulen zijn vastgesteld en goedgekeurd. 

4. Mededelingen

Dhr. De Groot (StOP) vraagt of er vanuit de ALV mededelingen zijn.

Er zijn geen mededelingen.

5. Jaarverslag en realisatie bestuur 2015-2016

Dhr. De Groot (StOP) geeft aan dat we ons jaarverslag samen met een realisatie op de mail heeft gezet.

Voor het gemak is ook het originele beleidsplan toegevoegd ter kennisgeving. 

Dhr. De Groot (StOP) verzoekt om het jaarverslag te lezen tot eind pagina 1.

Er zijn geen vragen naar aanleiding van pagina 1.

Dhr. De Groot (StOP) verzoekt om het jaarverslag te lezen tot eind pagina 2.

Mvr. Muris (HSVL) heeft een vraag buiten de ALV stukken, namelijk of er nog actief achter de 

verenigingen zijn aan gegaan die nog niet lid zijn bij de StOP?



Dhr. De Groot (StOP) antwoordt dat we de studieverenigingen de mogelijkheid hebben gegeven om 

met elkaar in contact te komen, maar dat ze dit meer los van elkaar hebben gedaan. Hij geeft aan dat 

hij wel van mening is dat we ons best hebben gedaan om de leden actief te maken en dat hij dit niet 

helemaal de verdienste acht van het huidige bestuur. Het was eerder onze verdienste om zonder teveel 

moeite voor studieverenigingen veel te regelen voor hen.

Mvr. Hurkmans (De Leidsche Flesch) vraagt of er gekeken wordt of alle nieuwe besturen in de nieuwe

whatsappgroep mogen komen.

Dhr de Groot (StOP) antwoord dat hij er vertrouwen in heeft dat het nieuwe bestuur straks alle 

nummers komt vragen.

Mvr. Hurkmans (De Leidsche Flesch) vraagt of Quintus nog iets heeft geregeld voor de 

studieverenigingen met betrekking tot VAPs.

Dhr de Groot (StOP) geeft een korte introductie van de Commissie Overlap. Verder geeft hij aan dat 

Quintus vooral door middel van sociale druk de VAPs organiseert, dus doordat ze niet echt verplicht 

zijn kunnen we er niks tegen doen als studieverenigingen. Quintus stond echter open om hierin 

verandering te brengen. Hij geeft aan dat het bestuur met Quintus hierover in contact is geweest, maar 

het bestuur hiervoor te laat was om het voor dit jaar te regelen. Het nieuwe bestuur gaat in het begin 

van het jaar samen met het nieuwe bestuur van Quintus hierover spreken.

Mvr. Hurkmans (De Leidsche Flesch)) geeft aan dat zij zelf lid is bij Quintus en dat in haar jaar de 

VAP op donderdag was.

Mvr. Muris (HSVL) geeft aan dat tijdens de EJW van HSVL er niks veranderd was, maar dat ze wel 

tevreden is met het feit dat de onderhandelingen opengebroken zijn. 

Dhr. De Groot (StOP) geeft aan dat hij Mvr. Muris helemaal gelijk geeft, maar dat we er tot nu toe 

niks aan hebben kunnen doen.

Dhr. Cornelissen (Aesculapius) geeft aan dat een Njord feest ook in de weg heeft gezeten

Mvr. Hurkmans (DLF) geeft aan dat de disputen totaal niet behulpzaam waren

Dhr. De Groot geeft aan dat het bestuur heel begripvol is maar dit geldt niet voor alle disputen.

Mvr. Van Langevelde (CDL) vraagt waarom het congres niet door is gegaan.

Mvr. Pankow (StOP) antwoordt dat we er veel tijd in hebben gestoken, maar dat de input van de 

studieverenigingen schortend was en dat we daar weinig uit hebben kunnen krijgen. Daardoor duurde 

het langer dan verwacht en kregen we pas op het laatst te horen dat alle mensen die wij hadden 

aangeschreven op onze geplande datum niet konden.

Mvr. Van Langevelde (CDL) vraagt of we verbeterpunten hebben voor het volgende bestuur.

Dhr. De Groot geeft aan dat er een betere datum gepland moet worden maar dat er voor de rest weinig 

veranderd moet worden.

Dhr De Groot (StOP) geeft het woord aan Mvr. Pankow om de realisatie toe te lichten.

Mvr. Pankow (StOP) geeft aan dat een toelichting niet echt nodig is omdat de realisatie niet zo groot 

is.



Mvr. Van Weenen (DLF) vraagt wat de bankkosten zijn.

Mvr. Pankow (StOP) geeft aan dat de bank kosten in rekening brengt voor gebruik

Mvr. Van Langevelde (CDL) vraagt waarom er zoveel geld is gegaan naar borrels. Zij had dat liever in

het congres zien gaan.

Mvr. Pankow (StOP) geeft aan dat op de realisatie dit inderdaad wrang lijkt, maar dat dit enkel komt 

omdat het congres is weggevallen.

Mvr. Voppen (SPIL) vraagt wat er gebeurd met het overige bedrag wat niet gebruikt is.

Mvr. Pankow (StOP) geeft aan dat dit doorgaat naar spaarrekening en dat het niet teruggegeven moet 

worden.

Mvr. Voppen (SPIL) vraagt waarom er hiermee niet een mooie investering gedaan wordt.

Mvr. Pankow (StOP) geeft aan dat dit bedrag voor de opvolgers is om te gebruiken en dat het geen 

kwaad kan om een reserve te hebben staan.

Dhr. Dros (CC MF) vraagt of er iets is tegen gevallen of meegevallen. 

Mvr Pankow (StOP) geeft aan dat zij tevreden is en vraagt de KasCo of zij nog iets te zeggen hebben.

Dhr Dros (CC MF) geeft aan dat ze weinig bonnetjes te controleren hadden en erg tevreden zijn over 

de boekhouding.

Dhr De Groot (StOP) geeft aan dat hij vraagt of er behoefte is aan stemming om de stukken in hun 

geheel aan te nemen.

6. Voordracht kandidaatsbestuur 2016-2017

Dhr. De Groot (StOP) geeft aan dat de voordracht bestaat uit

Dhr. Schyns

Dhr. Van Os

Dhr. Korsten

Mvr. De Jong

Dhr. Heeren

Dhr. Boltjes (Aesculapius) vraagt of er ook aanmeldingen waren van de beta faculteiten.

Dhr. de Groot (StOP) geeft aan dat deze er niet is geweest, hoe jammer hij dit ook niet vindt.

Hij hoopt dat dit komende jaren wel veranderd want er is veel goede input te krijgen vanuit de blik van

een beta studievereniging. 

Dhr. De (StOP) Groot vraagt of er stemming nodig is over de kandidaten

Hij installeert de voordracht als f.t. bestuur. 

7. Bestuurswissel

Dhr. De Groot dechargeert Dhr. Van der Erf als algemeen bestuurslid

Dhr. De Groot dechargeert Mvr. Pankow als penningmeester

Dhr. De Groot dechargeert Dhr. Meurink als secretaris en vice-voorzitter.



Dhr. De Groot dechargeert in een hamerslag zichzelf en chargeert Dhr. Schyns als nieuwe voorzitter.

8. Presentatie beleidsplan en begroting bestuur 2016-2017

Dhr. Schyns presenteert het conceptbeleidsplan. Hij vraagt of er nog vragen zijn tot het punt over 

disciplinariteit. 

Mevr. Voppen (SPIL): vraagt zich af wat bedoeld wordt met grote evenementen op de 

Facebookpagina. 

Dhr. Schyns antwoord dat er overleg zal plaatsvinden tussen beide partijen om samen te besluiten of 

en activiteit groot genoeg is. 

Dhr. Schyns vraagt of er vragen zijn over het stukje interdisciplinariteit. 

Mvr. Muris (HSVL) vraagt of er andere mogelijkheden te zijn om evenementen te promoten naar de 

verenigingen. 

Dhr. Schyns geeft antwoord en zegt dat er bijvoorbeeld ook in de nieuwsbrief veel ruimte voor is. 

Daarnaast probeert het StOP ook te helpen bij activiteiten die door studieverenigingen samen worden 

georganisseerd, zoals het interfacultair feest. Op deze manier blijven dit soort succesvolle activiteiten 

georganiseerd worden en behoudt het continuïteit.

Dhr. Drost (Collegium Classicum cn MF) vraagt of leden van verenigingen ook hoogte kunnen krijgen

van de activiteiten die anderen organiseren. 

Dhr. Schyns geeft aan dat dat bij de besturen zelf ligt.

Dhr. vd. Velde (Albion): Is er een soort inventarisatie zoals op de website voor activiteiten?

Dhr Schyns: Dat lijkt ons heel goed. We gaan het eerste halfjaar kijken naar hoe we het op de rit gaan 

krijgen en onszelf hardmaken voor een online activiteitenkalender.

Jip Muris (HSVL): Willen jullie dit jaar weer een congres organiseren?

Dhr. Schyns: Het voelde het afgelopen jaar alsof we als studieverenigingenbestuur zijnde, werden 

verplicht. Als StOP hebben we niet erg veel feeling met het feit dat we zelf het initiatief nemen en om 

jullie te verplichten. We laten het initiatief liever aan jullie en hopen daar als StOP jullie bij te 

ondersteunen.

Mvr. Van Langevelde (CDL): Maar wat hebben we eraan? We kunnen net zo goed zelf via de faculteit 

iets ondernemen.

Dhr. Schyns: Wellicht is het voor CDL minder relevant.

Dhr. Drost (Collegium Classicum cn MF) De reden dat het congres het afgelopen jaar is mislukt, is dit 

jaar jullie motivatie om te faciliteren. Dat klinkt tegenstrijdig.

Dhr. Schyns: Nogmaals faciliteren we in plaats van het zelf organiseren.

Dhr. Boltjes (,,Aesulapius’’): Ik vind het jammer dat het niet georganiseerd wordt. Als er geen 

programma is, kan je het ook niet promoten.

Dhr. Schyns: Wij zijn de eerste die eraan meedoen wanneer er animo is. Het werkt voor het StOP beter

wanneer er gedurende het jaar animo komt, dan wanneer het er in het beleid staat.



Mvr van Langevelde (CDL): Waarom komt er geen congres als het enige punt de datum was?

Dhr. Schyns: Wie zou er een congres willen? 

Peiling: Groot gedeelte is voor een congres.

Dhr. Schyns: we zijn bereid een congres te organiseren maar over de invulling kunnen we het later 

hebben.

Mvr. Voppen (SPIL): Wat is de bedoeling van een congres? Wordt het carrière gerelateerd?

Dhr. De Groot (e.t. StOP): Kennen jullie de Universiteit van Nederland? Daarin wordt in 15 minuten 

kort revolutionaire wetenschap gepresenteerd. Die insteek zou het congres hebben. 

Mvr. Van Weenen (Leidsche Flech): Hoe ver waren jullie met de inhoud?

Dhr. De Groot (e.t. StOP): Er waren een paar sprekers waar we contact mee hadden. En het idee was 

ongeveer 3 of 4 sprekers tegelijk te laten spreken met een pauze etc. 

Dhr. Boltjes (,,Aesculapius”): Ik stel voor dat we nog overleggen en dat we er nog op terugkomen om 

bijvoorbeeld een commissie op te starten.

Mvr. Braam (B.I.L.): We willen wel graag weten hoeveel tijd het gaat kosten en wat er van de 

verenigingen verwacht wordt. 

Dhr. Schyns: Ik stel voor om een bijeenkomst bij elkaar te roepen om over dit soort info te spuien.

Dhr. De Koning (Grotius): Jullie hebben leden van verschillende grootte en aard. Ik kan uit het beleid 

geen onderscheid vinden, hoe gaan jullie hiermee om?

Dhr. Schyns: In de actieve uitwerking van ons beleid, kijken we juist naar een goede verdeling van 

bijvoorbeeld onze gepromote activiteiten van onze lidverenigingen. We leggen niets op, niet naar grote

en niet naar kleine verenigingen.  

Dhr. De Koning (Grotius): Hoe worden de grote verenigingen geholpen?

Dhr. Schyns: Wij zijn jullie vertegenwoordiging naar de universiteit ongeacht de grootte. 

Mvr. De Jong: Daar wil ik graag op inhaken. Rechten en studies op de Campus Den Haag heeft veel 

gemeen en dan is het StOP een mooie gelegenheid voor een bijeenkomst.

Dhr. Boltjes (,,Aesculapius”): Goed dat jullie een nog actievere houding aannemen. Gaan jullie meer 

aanwezig zijn op de Verenigingen Overleggen?

Dhr. Schyns: Gelukkig zijn we met 5 dit jaar waardoor we elkaar gaan overnemen en we gaan.

Mvr. Voppen (SPIL): Gaan jullie nu wel bij de overleggen op de Faculteit Sociale Wetenschappen 

zitten?

Dhr. Van Os: Ja en de assessor geeft aan dat we meer dan 15 minuten aanwezig mogen zijn. Als StOP 

behartigen n we jullie belangen. Op de verenigingen overleggen heeft het Faculteitsbestuur een vinger 

in de pap en dat willen wij graag meekrijgen om later voor jullie op te komen als dat nodig is.



Dhr. Tuit (CoDe): Ik mis jullie eigen promotie naar de verenigingen toe. Hoe?

Dhr. Schyns: Op de verenigingen Overleggen o.a.

Mvr. De Jong: Niet alleen formeel maar ook informeel op bijvoorbeeld borrels.

Dhr. Schyns: Zijn er nog vragen over de portefeuilles?

Mvr. van Weenen (De Leidsche Flesch): Is het nog mogelijk om de BHV-cursus door meer 

bestuursleden te laten volgen?

Dhr. Meurink: In het algemeen zijn het 3 bestuursleden per vereniging. De universiteit is aan het 

kijken naar hoe veel geld er voor beschikbaar is. Daar wordt dit jaar weer naar gekeken.

Mvr. Muris (HSVL): Wat zijn jullie speerpunten mbt. BHV? Moeten jullie dit weer opnieuw regelen 

of is het alleen een datumprikken?

Dhr. Schyns: Omdat veel bestuursleden op verschillende momenten wisselen, moeten we kijken naar 

hoe we het gladjes laten verlopen om zoveel mogelijk cursussen te doen in een jaar.

Dhr. Dros (Collegium Classicum cn MF): Willen jullie dit regelen voor aankomend jaar of voor de 

huidige besturen?

Dhr. Schyns: We hebben al geluiden gehoord van de Faculteiten dat besturen nog niets hebben, dus 

proberen we het zo snel mogelijk te regelen.

Dhr. Luijkenaar (SVS): Voor sommige verenigingen komt het misschien niet goed uit. Dus wellicht is 

het handig om het aan het einde van het academisch jaar en aan het einde van de zomer te organiseren.

Dhr. Schyns: Jullie worden betrokken bij het datumprikproces

Dhr. Vd Velde (Albion): Wat mogen we ons voorstellen bij een StOP-bokaal?

Mvr. De Jong: Ik zie een mooie bokaal die glimt in je bestuurskamer.

Dhr. Luijkenaar  (SVS): Hoe ziet de inhoud van het Studieverenigingen Aqcuisitie Verband (SAV) er 

uit?

Dhr. Schyns: Het idee ontstond door Bart en het StOP heeft dit idee opgepakt. Afgelopen jaar heeft het

SAV inzicht geboden bij verenigingen en dit willen wij doortrekken. Naast overleggen willen we ook 

een acquisitietraining aanbieden. 

Dhr. Boltjes (,,Aesculapius”): Het is handig als de verenigingen met veel acquisitie aanwezig zijn.

Dhr. Schyns: Ik voorzie daar geen problemen mee aangezien het aan het eind van het afgelopen jaar 

was dat ook zo.

Dhr. Vd Velde (Albion): Hoe veel vergaderingen zullen er zijn dit jaar?

Dhr. Schyns: Dit hangt af van het enthousiasme van de verenigingen. Wij denken zelf dat 1x in de 2 

maanden prima zou zijn.

Mvr. Van Langevelde (CDL): Mooi beleidsplan. Waarom is de StOP-bokaal nodig?

Dhr. Schyns: Het zal alleen onderliggend zijn. Wij weten als geen ander hoe mooi het is om samen met

elkaar te organiseren, dat willen we dus graag stimuleren. Gezelligheid is ook. Het StOP zal ook 

meedoen aan de StOP bokaal.



Dhr. Van Os: We vinden het ook een mooie meting naar de Universiteit toe om te laten zien dat 

Studieverenigingen wel degelijk groot zijn en ook samen activiteiten organiseren. Om voor jullie op te

komen en te laten zien dat het niet altijd terecht is dat studieverenigingen- soms in de schaduw staan 

van studentenverenigingen.

Dhr. Van Velthoven (Sophie Eterna): Waarom hebben jullie 120 euro nodig voor een website?

Dhr. Heeren: Vorig jaar was het een visitekaartje, dit jaar gaan we er meer van gebruik maken. Om dit 

te realiseren hebben we 10 euro per maand nodig.

Dhr. Schyns: Wij willen dat dit zorgt dat deze website meer gaat bieden dan alleen een visitekaartje.

Dhr. Dost (Collegium Classicum cn MF): Zijn dit jaarlijkse kosten?

Dhr. Heeren: Dit zijn jaarlijkse kosten en dit is en erg fijne website.

Dhr. Dost (Collegium Classicum cn MF): Ik zie niet in waarom deze website dan zich onderscheidt 

van Facebook. Voor de 12 mensen die hier op kijken, vind ik dit heel duur.

Mvr. De Jong: Dit is een stap meer in de richting van de professionaliteit die we graag willen bereiken.

Dhr. Boltjes (,,Aesculapius”): Een stukje professionaliteit is goed, zeker als het maar 120 euro kost als 

je 350 euro naar borrels doet.

Dhr. Luijkenaar (SVS): Het kan veel goedkoper, is bij ons gebleken.

Dhr. Heeren: Kunnen jullie ook zelf dingen aanpassen? 

Dhr. Luijkenaar (SVS): Ja

Dhr. heeren: Wij kunnen dit niet en dat willen we graag. 

Mvr. De Jong: Als je ideeën hebt voor een alternatief, horen we dat graag.

Dhr. Meurink (e.t. StOP): Hoe veel van de 120 euro is de hosting?

Dhr. heeren: Alles kost bij elkaar 120 euro.

Mvr. Voppen (SPIL): Als er 240 euro eigen vermogen wordt gebruikt, zou je dus over 4 jaar heel erg 

moeten besparen. Dit is niet wenselijk denk ik.

Dhr, Schyns: Door middel van de investering in professionaliteit willen wij bij de Universiteit meer 

bewerkstelligen en zorgen dat de inkomsten op de lange termijn moet groeien. Daarnaast is de 

begroting een schatting en kan het makkelijk uitvallen.

Mvr. van Weenen (De Leidsche Flesch); In hoeverre is er grondig gekeken naar de hosting?

Dhr. Schyns: We hebben gekeken naar de kwaliteit/prijs. En dit was de beste keuze. Als jullie betere 

alternatieven hebben, horen we dat graag.

Dhr. Boltjes (,,Aesculapius”): Waar zijn de groene en rode kaarten?

Dhr. Schyns: Het wordt genotuleerd

Dhr. Vd Velde (Albion): Wanneer wordt het geld overgeschreven?

Dhr. Heeren: Rond januari na een mailtje.

Mvr. Muris (HSVL): Iedereen is lid van het stop, waarom zetten jullie in op meer leden?

Dhr. Schyns: Er zijn nog wat meer leden te werven, onder andere op de Rechtenfaculteit.



Mvr. Van Langevelde (CDL): Waar gaat de 100 euro van de acquisitietraining heen?

Dhr. Schyns: Naar een professionele trainer bijvoorbeeld.

Mvr. Muris (HSVL): Wat gaan jullie doen met een benefietactiviteit?

Dhr. Van Os: meer maatschappelijke betrokkenheid creëren om in de ogen van de universiteit meer 

goodwill te kweken.

Mvr. De Jong: Nog een puntje bankkosten. We gaan kijken naar een verlaging van de bankkosten.

Dhr. Drost (Collegium Classicum cn MF): Kunnen jullie dit delen?

Mvr. De Jong: Ja het zou in de nieuwsbrief kunnen.

Dhr. Flinterman (S!MP): Er staat een spelfout in, in de eerste alinea. Vise Versa.

Dhr. Schyns: We nemen het mee. Verder. Wenst iemand te stemmen over het beleid en de begroting? 

Nee, dan stel ik voor het beleid bij de volgende hamerslag instemmen.

Het beleid wordt ingestemd na een ferme hamerslag op de tafels van het Lipsius.

9. W.V.T.T.K.

Mevrouw in de hoek links achterin (vanuit het perspectief van het StOP-bestuur): In het kader van de 

vergroening, is het misschien wenselijk verenigingen er op te duiden de stukken van tevoren te lezen 

om zo minder te hoeven printen.

Dhr. Schyns: Goed punt, we nemen het mee! Er komt een whatsappgroep, dus schrijf je 

telefoonnummer snel op.

Mvr. Van Langevelde (CDL): Hoe werken jullie in de bestuur sollicitatie want er is niemand met een 

beta-achtergrond?

Dhr. De Groot (e.t. StOP): Het zou fijn zijn dat als je na 2 mailtjes een oproep zou plaatsen. Zeker na 

een VerO als derde moment. Dat is niet gebeurd, dus wist niemand er van.

Dhr. Schyns: Verder komt er vanavond een borrel.

Dhr. Dros (Collegium Classicum cn MF): Hoe zit het met de kascommissie?

Dhr. Schyns: Het is wellicht handig om jullie nu uit te hameren en de volgende vergadering een 

kascommissie vast te stellen.

Mvr. Van Weenen (De Leidsche Flesch): Is het niet wettelijk verplicht een kascommissie te hebben?

Mvr. Pankow (e.t. StOP): Volgens de statuten van het StOP niet.

Bob van Velthoven en Eric-jan Dros worden gedechargeerd als kascommissie van het StOP.

10. Rondvraag

Mvr. van Weenen (De Leidsche Flesch): Heeft een mail gekregen van een lid dat Augustinus de 

studenten verplicht om naar een opening van het academische jaar en de maandagen erna te lieten 

komen. Ze moesten zelfs verplicht een bewijs van verplichte werkgroepen tonen.



Mvr. Van Langevelde (CDL): Vanaf wanneer mag een studie activiteiten organiseren?

Dhr. Meurink (e.t. StOP): Een studie mag in de periode waarin het niet is vastgesteld geen activiteiten 

organiseren.

Mvr. Pankow (e.t. StOP): Er is ook een website waar je de overlapafspraken kunt vinden.

11. Sluiting om 21:31


