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De functieverdeling binnen het bestuur zag er als volgt uit: 

 

Janne van der Ploeg - Voorzitter 

Faculteiten: Geesteswetenschappen en het LUMC. 

Portefeuilles: Commissie Overlap, Besturenactiviteit en Duurzaamheidsworkshop. 

Secundaire portefeuilles: GroVer. 

 

Roos Neven - Secretaris 

Faculteiten: Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Faculteit der Sociale Wetenschappen. 

Portefeuilles: Internationalisering, Media, Leidsch Debat en GroVer. 

 

Diewertje Munten - Penningmeester 

Faculteiten: Hogeschool (primair verantwoordelijk). 

Portefeuilles: BHV- en EHBO-cursus en Interfacultair Congres. 

Secundaire portefeuilles: Commissie Overlap, GroVer en Sporttoernooi. 

 

Gaby de Bruin - Commissaris Intern 

Faculteiten: Faculty of Governance and Global Affairs en Honoursvereniging 

Portefeuilles: Studieverenigingengids, Interfacultair Feest, Sporttoernooi en Promotie-

themabijeenkomst. 

Secundaire portefeuilles: Interfacultair Congres, Boekendeal en KleVer. 

 

Megan Hulscher - Commissaris Extern 

Faculteiten: Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, Faculteit Archeologie en 

Hogeschool (secundair verantwoordelijk). 

Portefeuilles: Acquisitieoverleg, Boekendeal, AVG, KleVer, Diversiteitstraining en 

Alumnitraining. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus 
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Communicatie 

Er is veel contact geweest tussen de Leidse studieverenigingen, de Universiteit Leiden en 

de Hogeschool Leiden (zie kopje Studenten- en Onderwijszaken en Hogeschool). Aan het 

begin van het jaar is er met alle lidverenigingen die interesse hadden een gesprek gevoerd 

om kennis te maken en te kijken waar hun belangen voor dit jaar liggen. Ook zitten (bijna) 

alle voorzitters in de StOP-Whatsappgroep waarin updates gestuurd kunnen worden. Het 

advies aan het aankomend bestuur zou zijn om bij de kennismakingsgesprekjes goed na te 

gaan of de betreffende vereniging een afvaardiging in de Whatsappgroep heeft zitten. Het 

contact met de assessoren, het LAssO, is goed verlopen dit jaar. We raden het aanstaande 

bestuur dan ook aan om dit contact strak te houden. Daarnaast heeft het StOP bestuur een 

constitutiekaart gestuurd naar haar lidverenigingen, om lidverenigingen vroeg in het jaar 

bekend te maken met het StOP bestuur. Dit hebben de bestuursleden zelf rondgebracht. 

Een aanrader voor het volgende bestuur zou zijn om te kijken of dit via de universiteit 

verspreid kan worden. 

 

Kennisdeling 

Er zijn verschillende themabijeenkomsten georganiseerd om besturen onderling kennis te 

laten delen of door middel van een externe spreker kennis op te doen. Deze 

themabijeenkomsten maken een deel uit van de kern van het StOP en zullen georganiseerd 

blijven worden zolang hier vraag naar is. Net als vorig jaar heeft het GroVer (Grote 

Verenigingenoverleg) plaatsgevonden en dit jaar ook voor het eerst het KleVer (Kleine 

Verenigingenoverleg). Zowel het GroVer als het KleVer bleken prettige overleggen en wij 

raden het aankomend bestuur aan om ze te blijven organiseren.  

 

Verbinding 

Om naast de constitutieborrels de verbinding tussen de studieverenigingen te versterken is 

voor het eerst het besturendiner georganiseerd. Na de halfjaarlijkse AV is er een borrel 

georganiseerd, en heeft de StOP-bokaal de verbinding tussen besturen gestimuleerd. Wij 

raden het aankomend bestuur aan, met oog op de afwezigheid van constitutieborrels in 

september wegens de Coronacrisis (zie kopje Coronacrisis), hier groots mee om te gaan.  

 

Maatschappelijk bereik 

Dit beleidspunt, waar wij dit jaar onze persoonlijke focus op wilden leggen, probeerden wij te 

realiseren door een alumni- en duurzaamheidsbijeenkomst te organiseren en hard plastic 

bekers aan te schaffen voor de bijeenkomsten. De hard plastic bekers zijn goed bevallen. 

Lees de evaluaties van de bijeenkomsten onder de betreffende kopjes.  

 

Coronacrisis 

De coronacrisis, die medio maart 2020 begon, heeft een grote inslag gemaakt op de wereld, 

maar specifiek ook op het jaarverloop van vele besturen. Zo ook die van het StOP: er zijn 

nieuwe portefeuilles ontstaan, coronabijeenkomsten georganiseerd en andere 

bijeenkomsten weer geannuleerd of gedigitaliseerd. Dit wordt toegelicht onder de 
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desbetreffende kopjes. Over het algemeen was de opkomst van de digitale bijeenkomsten 

veel hoger dan de fysieke bijeenkomsten eerder in het jaar. 

- Coronabijeenkomsten 

Hoewel, door de onduidelijkheid van de initiële maatregelen, het lastig voor het StOP 

was om toestemmingen te geven of oplossingen te bieden, hebben wij een digitale 

Coronabijeenkomst gehouden waar iedereen vragen kon stellen aan ons en elkaar. 

De opname hiervan is destijds in de StOP-app gedeeld. Wij hebben veel contact met 

de assessoren gehad over wie waarin het voortouw zou nemen. Het uitgangspunt 

was dat de assessoren hierin de grootste rol zouden spelen om de lijntjes tussen het 

College van Bestuur en de studieverenigingen zo kort mogelijk te houden en 

miscommunicatie te voorkomen. Ondanks de ongelukkige omstandigheden is dit 

contact ons goed bevallen en raden wij het aankomend bestuur aan om veel te 

bespreken met het LAssO. Er is met onze contactpersoon van de Hogeschool weinig 

contact mogelijk geweest.  

- EL CID 

Aan het begin van het jaar hebben wij met het EL CID-bestuur rond de tafel gezeten 

om studieverenigingen een grotere rol te laten spelen tijdens de EL CID-week. Door 

de coronacrisis is dit veranderd naar een administratieve rol die wij konden vervullen 

door de studieverenigingenpagina’s in de EL CID-app te controleren en door te 

linken vanuit de algemene pagina, die door het StOP werd beheerd. Naast de app 

hebben wij last-minute ook een filmpje kunnen opnemen met een aantal 

geïnteresseerde verenigingen. Deze is op de EL CID-app geplaatst. Het contact met 

de EL CID was twee- à driewekelijks en dit beviel ons goed. Mocht de coronacrisis 

zich uitrekken naar de volgende EL CID, raden wij het nieuwe bestuur aan tijdig 

contact te zoeken met het EL CID-bestuur.  
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Algemeen 

Algemene vergaderingen 

Dit jaar zijn er drie algemene vergaderingen georganiseerd. Op de Beleids-AV werd het beleid 

2019-2020 ingestemd. Op de tussentijdse-AV werd het halfjaarlijkse beleid ingestemd. En het 

bestuur 2019-2020 zal op deze laatste AV het eindverslag presenteren.  

Website 

De website is de afgelopen jaren al enorm verbeterd, onder meer door het toevoegen van 

een Engelse site. Het doel was om dit jaar de website verder te verbeteren, dit is onder 

andere al gebeurd door de link naar activiteiten weer te laten werken, de Hogeschool toe te 

voegen onder faculteiten en een jaarplanning toe te voegen. Daarnaast zijn de nieuwe 

lidverenigingen toegevoegd en de lidverenigingen die zich uit hebben geschreven 

verwijderd. Ook alle relevante documenten staan op de website. Binnen het k.b. is er meer 

expertise op het gebied van websites, de verwachting is dan ook dat de website volgend jaar 

nog verder aangepast zal worden. 

 

Raad van Advies 

Er is een afspraak geweest met de Raad van Advies en het bestuur. Daarin zijn enkele 

vragen vanuit het bestuur gesteld en zijn kort alle portefeuilles langsgelopen. Deze 

samenkomst is door beide partijen als prettig ervaren. Ook heeft de RvA feedback gegeven 

op het Halfjaarlijks Verslag. Tijdens de halfjaarlijkse AV zijn er twee nieuwe leden in de Raad 

van Advies ingestemd. 

 

KasCommissie  

Er was dit jaar weer een kascommissie die de penningmeester, voorafgaand aan de 

AV’s,controleerde en hierover advies uitbracht aan de AV. De taak van de kascommissie 

van het StOP is beperkt tot de kern. De verantwoordelijkheid van inhoudelijke beleidsmatige 

financiële beslissingen ligt volledig bij het bestuur en valt buiten de controlerende taak van 

de kascommissie. Deze is enkel verantwoordelijk voor het controleren van declaraties en 

facturen en compleetheid/correctheid van de financiële verslaglegging. Daarnaast toetst de 

kascommissie of uitgaven verantwoord zijn en of deze in lijn zijn met de doelen van de 

vereniging. De samenwerking tussen de kascommissie en de Penningmeester is goed 

bevallen. 

 

E-mail 

Het afgelopen jaar heeft het StOP bestuur ervoor gekozen om een G-Suite account te gaan 

gebruiken. Hierdoor is het mailadres info@stopleiden.nl weer bruikbaar. Daarnaast zijn er 

voor elke functie aliassen gecreëerd. De mail is nu een stuk overzichtelijker en het is prettig 

en professioneler dat er nu niet meer met een normaal Gmail adres gewerkt hoeft te worden. 

Deze overgang heeft ons geen geld gekost. 

 

Verenigingsoverleggen en Assessoren 

Het bestuur is het afgelopen jaar bij vrijwel alle Verenigings Overleggen (VerO’s) van de 

mailto:info@stopleiden.nl
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faculteiten aanwezig geweest. De faculteitsverantwoordelijke in het bestuur onderhield 

contact met de betreffende assessor en besprak met hem of haar de belangen van de 

studieverenigingen op die faculteit. Wanneer het verantwoordelijke bestuurslid niet op een 

VerO aanwezig kon zijn, is een ander bestuurslid naar de VerO gegaan. Tijdens de eerste 

VerO’s is de rol van het StOP goed uitgelegd zodat studieverenigingen goed wisten wat zij 

aan het StOP konden hebben. Door het bijwonen van de VerO’s heeft het StOP informatie 

over de ontwikkelingen binnen de faculteiten en studieverenigingen verschaft en heeft het 

StOP meningen over bepaalde kwesties ingewonnen. Hierdoor konden er gerichter 

themabijeenkomsten en trainingen worden georganiseerd.  

Aan het begin van het jaar heeft er een overleg plaatsgevonden met het gehele LAssO en is 

er afgesproken dat het StOP en het LAssO elkaar wederzijds op de hoogte houden van 

bepaalde portefeuilles. Tijdens de coronacrisis werd er met regelmaat contact gezocht met 

het LAssO om miscommunicatie over bepaalde zaken te voorkomen. De Hogeschool heeft 

geen assessor en geen verenigingsoverleg - hier heeft dus niemand van het StOP bij 

kunnen zitten. 

 

Studenten- en Onderwijszaken en Hogeschool 

Er zijn met regelmaat afspraken geweest met Jeroen ‘t Hart van Studenten- en 

Onderwijszaken (SOZ) van de Universiteit Leiden en Jonas Westhoek (voorheen Leny 

Baas) van de Hogeschool Leiden. Tijdens deze afspraken is er gesproken over 

onderwerpen die naar voren kwamen tijdens de kennismakingsgesprekken die gehouden 

zijn met de lidverenigingen, alsmede discussiepunten en vragen die tijdens een StOP-

bijeenkomst omhoog kwamen. Zo is er met de Universiteit gesproken over de AVG-wet en 

met de Hogeschool over de plek van de studieverenigingen binnen de Hogeschool. Met 

Jeroen ‘t Hart is er met regelmaat een gesprek geweest, met Jonas Westhoek is er relatief 

weinig contact geweest.  

 

Maandelijkse nieuwsbrief 

De secretaris stuurt iedere maand, met uitzondering van de zomermaanden, een 

nieuwsbrief aan de lidverenigingen. Hiermee worden de lidverenigingen op de hoogte 

gehouden van lopende zaken en kan het StOP haar eigen activiteiten en open activiteiten 

van lidverenigingen promoten, wanneer deze aan de secretaris doorgegeven worden. De 

secretaris heeft het afgelopen jaar de opmaak van de nieuwsbrief aangepast, door onder 

meer foto’s en een save-the-date toe te voegen. 

 

Interfacultaire activiteiten 

Deelname aan de organisatie van interfacultaire activiteiten werden gepromoot via de eerste 

AV en de nieuwsbrief. Er is geprobeerd zo gevarieerd mogelijke commissies samen te 

stellen zodat de activiteiten een groot bereik hebben. De activiteiten werden georganiseerd 

door commissies bestaande uit bestuursleden van verschillende lidverenigingen. Vanwege 

verschillende omstandigheden, die later bij de specifieke activiteiten terug zullen komen, 

heeft dit jaar alleen het Interfacultair Feest plaats kunnen vinden. Het StOP-bestuur raadt 

het volgende bestuur aan om te kijken naar de mogelijkheid om niet alleen bestuursleden op 

te nemen in de commissies, maar ook leden van de deelnemende studieverenigingen. 
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StOP-bokaal 

Het grootste aantal punten voor de StOP-bokaal wordt weggegeven tijdens het 

constitutieborrelseizoen (zie puntentabel hieronder). Op de halfjaarlijkse AV is er een top 

drie gepresenteerd, maar hierna is het zicht van het bestuur op de bokaal verzwakt toen wij 

genoodzaakt werden alles online te laten plaatsvinden. In de zomervakantie hebben wij alle 

notulen van de online bijeenkomsten gecontroleerd en deze punten mee laten tellen.  

 

Activiteit Puntenaantal 

Aanwezigheid op CoBo +1 punt per bestuurslid (maximaal +4) 

Na de AV +1 punt meeborrelen 

Bezoek activiteit StOP en andere 

verenigingen 

+2 punten meerdere leden vereniging 

+3 punten afvaardiging bestuur 

+5 punten voltallig bestuur 

Afwezigheid bij een AV - 2 punten bij afmelding 

- 5 punten zonder afmelding 

Sociale media +1 punt verspreiden van 

promotiebericht 

Bestuurswerving +3 punten leveren sollicitant 

Organiseren van activiteiten met een 

andere vereniging 

+3 punten per vereniging 

Organiseren van een StOP-activiteit +3 punten 

Eerste 10 die de contributie overmaken* +2 punten 

Overig Nader te bepalen door het bestuur 

* Is veranderd t.o.v. beleidsAV als stimulans en voordeel voor de lidverenigingen. 

 

 

Portefeuilles 

 

Internationalisering 

Het StOP heeft op 20 januari een internationaliseringsbijeenkomst georganiseerd. De 

bijeenkomst werd geopend door een presentatie van Custodia en werd opgevuld met vragen 

van lidverenigingen. 

Verder is het StOP bezig met internationalisering door zoveel mogelijk tweetalig te doen. 

Momenteel wordt er op sociale media en in de nieuwsbrief een ‘English follows Dutch’-beleid 
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gehanteerd. Zowel van het beleid, als van het verslag van de Algemene Vergadering is een 

Engelse samenvatting beschikbaar. Daarnaast wordt bij inschrijving voor een activiteit de 

voorkeurstaal van lidverenigingen gevraagd, waardoor activiteiten ook in het Engels plaats 

kunnen vinden. De laatste paar bijeenkomsten zijn daarom in het Engels georganiseerd. 

 

Commissie Overlap 

Er zijn twee vergaderingen geweest met de Commissie Overlap. De gemaakte afspraken 

van vorig jaar, om de eerste drie weekenden van september te reserveren voor de 

studieverenigingen, zijn geëvalueerd. Er zijn enkele studentenverenigingen die zich niet aan 

deze afspraak gehouden hebben. De Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) is hierop 

aangesproken en heeft dit doorgeven naar de betreffende verenigingen. Er wordt voortaan 

op toegezien dat het niet steeds dezelfde verenigingen zijn die de afspraken overtreden. De 

afspraak met Quintus over de VAP-activiteit is naar ons inziens wel succesvol gebleken. Na 

een peiling onder de studieverenigingen bleek dat er ten minste 27 leden van Quintus op de 

eerstejaarsweekenden van de studieverenigingen aanwezig waren. Helaas bleek uit de 

laatste vergadering dat Quintus geen verhoging van het aantal eerstejaars dat mee ging op 

eerstejaarsweekenden heeft gezien door het verplaatsen van de VAP-activiteit, en willen ze 

de activiteit het aankomend jaar toch weer op vrijdag houden in verband met oud-leden die 

er dan bij kunnen zijn. In een gesprek met het StOP, Quintus en de PKvV bleek dat het niet 

mogelijk was om dit een week later of eerder te doen, omdat de jaarplanning van Quintus al 

was ingestemd. Er is toen tot een compromis besloten om de VAP nog steeds op de tweede 

vrijdag van september te doen maar daarbij wel heel duidelijk te zijn naar alle eerstejaars 

studenten dat deze activiteit niet verplicht is, en dat er niet gek wordt opgekeken als een 

student besluit op EJW van een studievereniging te gaan. Ook moest er duidelijk 

gecommuniceerd worden dat studenten ook op zaterdagochtend kunnen aansluiten bij een 

EJW. Helaas is door de maatregelen omtrent het coronavirus deze afspraak nooit tot 

uitvoering gebracht omdat zowel de EJW’s als de VAP’s niet in dezelfde vorm doorgang 

hebben gevonden. 

 

BHV- en EHBO-cursus 

Net als voorgaande jaren is er dit jaar een BHV-cursus georganiseerd door de Universiteit. 

Het StOP heeft hierin een faciliterende rol gehad door bij de studieverenigingen (van de 

Universiteit) te inventariseren welke studieverenigingen graag een BHV-cursus wilde volgen 

en dit doorgegeven aan de Universiteit. De cursus is door het coronavirus online 

aangeboden. Er is wat onduidelijkheid ontstaan rondom het aantal plekken per 

studievereniging. Er werd naar het StOP gecommuniceerd dat er maximaal 3 plekken per 

vereniging waren. Het bestuur heeft de verenigingen om die reden gevraagd om een 

motivatie te sturen, op basis waarvan een verdeling werd gemaakt. Achteraf bleek dat een 

aantal verenigingen recht had op meer plekken. Voor volgend jaar wordt dit opgelost, er is 

namelijk een gesprek geweest tussen het StOP en de contactpersoon van de Universiteit. Er 

zal volgend jaar een lijst worden aangeleverd door de Universiteit met het vaste aantal 

plekken die een vereniging heeft. Daarnaast is er met de studentendesk van het Rode Kruis 

geprobeerd een EHBO-cursus op te zetten. Dit is echter niet gelukt doordat de 

communicatie met de studentendesk moeizaam verliep. Er wordt aangeraden om het 
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volgend jaar nog een keer te proberen, omdat de opzet van de cursus er ligt. Mocht dit niet 

succesvol blijken, is het waarschijnlijk beter om in de toekomst te kijken naar een andere 

optie. 

 

Acquisitieoverleg 

Op 23 juni is er online een tweede overleg gehouden, wederom met de wens om een 

spreker uit te nodigen. Wegens de coronacrisis was dit wederom niet mogelijk, maar het was 

toch een succesvolle bijeenkomst die met name ook onderwerpen betrof over de gevolgen 

van de coronacrisis op acquisitie. Als aanvulling op de evaluatie in onze halfjaarlijkse 

evaluatie raden wij het aankomende bestuur weer aan het acquisitieoverleg ook volgend jaar 

aan te bieden aan de lidverenigingen.  

 

Studieverenigingengids 

In de studieverenigingengids staan de lidverenigingen vermeld met een ingestuurde foto en 

stukje tekst. Het doel van deze gids is om de onderlinge relaties tussen de (besturen van de) 

studieverenigingen te verbeteren en te behouden. Het StOP heeft van bijna alle 

lidverenigingen een mooie bijdrage mogen ontvangen. De gids is in februari naar de 

lidverenigingen gestuurd en op de website geplaatst.  

 

Media 

De media van het StOP bestaan uit de interne communicatie en externe communicatie via 

de website en sociale media. De interne communicatie van het StOP verloopt via de 

nieuwsbrief. Hierin wordt belangrijke informatie gedeeld en worden de activiteiten van het 

StOP gepromoot. Daarnaast is hierin ook ruimte voor het promoten van open activiteiten van 

lidverenigingen. De externe communicatie verloopt via sociale media. Het StOP beheert 

verschillende soorten sociale media: Facebook, Instagram en LinkedIn. Het bestuur heeft 

het afgelopen halfjaar deze verschillende media actief beheert door het promoten van de 

eigen activiteiten, maar deze ruimte ook open te stellen voor het promoten van open 

activiteiten van andere studieverenigingen. Het bestuur heeft daarnaast LinkedIn actiever 

gebruikt door hierop verslagen van activiteiten te plaatsen en contact te leggen met 

studieverenigingen. Instagram is dit jaar ook actiever gebruikt door het bestuur, door hierop 

alle activiteiten vaker te promoten en de promotie voor het bestuur te delen.  

 

Interfacultair Congres 

Het Interfacultair Congres zou plaatsvinden op 19 februari 2020, in het Kamerlingh Onnes 

Gebouw (KOG). Het congres werd georganiseerd door CoDe, HSVL, LHC, MensSana, 

Nucleus, SPIL, en Themis. Het congres heeft echter niet plaatsgevonden. Dit had te maken 

met een aantal organisatorische problemen, waaronder moeilijkheden met het vinden van 

sprekers. Dit had ondere andere te maken met de brede opzet van het congres zonder 

thema. Deze evaluatiepunten zijn meegegeven aan het volgende bestuur.  

 

Interfacultair Feest 

Het interfacultaire feest vond plaats op woensdagavond 11 maart. Het feest werd 

georganiseerd door de B.I.L., CoDe, MFLS, Grotius, Labyrint, HSVL, SPIL en Aesculapius. 
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Het feest heeft plaatsgevonden in gebr. Nobel en het thema was Interfiësta. De locatie is erg 

goed bevallen en het feest was zeer geslaagd met circa 600 aanwezigen. Wij hebben 

besloten om de winst van dit feest (€346,57) te doneren aan het onderzoek van het LUMC 

naar het coronavirus. 

 

Leidsch Debat 

Het Leidsch Debat zou dit jaar plaats hebben gevonden op 11 mei, in samenwerking met 

B.I.L., CoDe, ELSA, Grotius, HSVL en SPIL. Het debat zou plaats hebben gevonden rondom 

het thema ‘Onderwijs’, aangezien er dit jaar geen verkiezingen waren. Het StOP-bestuur 

heeft in eerste instantie besloten om het debat wel te organiseren, juist om te kijken of dit 

ook succesvol zou zijn in een jaar zonder verkiezingen. Helaas heeft het debat niet door 

kunnen gaan vanwege de ontwikkelingen rondom Covid-19. Toen grootschalige activiteiten 

voorlopig werden verboden, heeft de commissie besloten de voorbereidingen te stoppen om 

teleurstellingen te voorkomen en vanwege de moeilijkheid die dit op zou leveren om 

sprekers te vinden. De voorbereidingen waren al in volle gang, maar hierbij ontstonden wel 

een paar moeilijkheden. Zo bleek het lastig om met de commissie samen te komen. Het 

wordt het het volgende bestuur aangeraden om binnen het StOP-bestuur twee 

verantwoordelijke bestuursleden aan te wijzen. Het StOP-bestuur is er ten volste van 

overtuigd dat het volgende bestuur een succesvol debat weet te organiseren.  

 

Boekendeal 

Het is het StOP helaas niet gelukt om tot een overkoepelende boekendeal te komen, die 

voordelig is voor zowel boekhandel als vereniging. In november 2019 zijn wij in gesprek 

geweest met Athenaeum die destijds heeft aangegeven dat een ‘complete’ overkoepelende 

deal niet rendabel is, maar dat het wél werkt als het in clusters gaat van studierichtingen met 

vergelijkbare condities. De afgelopen maanden hebben wij hard geprobeerd om de clusters 

zo groot mogelijk te krijgen om de geïnteresseerde verenigingen een mooi percentage aan 

te kunnen bieden, maar helaas was de animo niet groot genoeg. In het StOP-jaar 2018-2019 

was dit ook al het geval, dus hebben wij dit jaar besloten een einde te maken aan deze 

portefeuille. Wij hebben Athenaeum ervaren als een erg fijne partner en zouden hen 

ondanks het stoppen met het contact nog steeds aanbevelen aan studieverenigingen.  

 

AVG 

De stand van zaken, ten opzichte van de halfjaarlijkse evaluatie, is niet veranderd. Het StOP 

zou in gesprek gaan met Jeroen ‘t Hart over de universiteitsbrede privacyovereenkomst, 

maar door de coronacrisis is deze situatie tijdelijk op stil gezet. Afgelopen maand heeft 

meneer ‘t Hart aangegeven dit nog te gaan bespreken met het LAssO, dus wij hopen dat er 

aankomend jaar meer vaart komt in de ontwikkelingen rond deze overeenkomst. Het nieuwe 

StOP-bestuur zal de privacyovereenkomst uiteraard nog bespreken met Jeroen ‘t Hart. Er 

zijn geen aanvullende AVG-bijeenkomsten meer georganiseerd.  

 

Grote Verenigingen-Overleg (GroVer) 

Afgelopen jaar heeft het GroVer een aantal keer plaatsgevonden. Tot maart kon dit fysiek, 

hierna is het GroVer ook online georganiseerd. Het StOP-bestuur heeft gemerkt dat de 
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verenigingen veel hadden aan dit overleg en dat er veel onderwerpen besproken konden 

worden die bij meerdere verenigingen speelden. Zo ging het over ledengroei, onafhankelijke 

commissies en internationalisering. Toen de Covid-19 maatregelen bekend werden, is het 

GroVer bijeengekomen om te bedenken hoe de studieverenigingen hier mee om konden 

gaan. Daarnaast is vanuit het GroVer het initiatief te komen om een activiteit te organiseren 

tijdens de EL CID. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het maken van een spelshow die 

geplaatst is op het EL CID-platform. Het StOP-bestuur heeft het GroVer afgelopen jaar als 

zeer nuttig bevonden, zowel voor de studieverenigingen, die van elkaar konden leren, als 

voor het StOP, dat een duidelijk beeld kreeg wat er onder deze verenigingen speelde. Het 

wordt dan ook aangeraden aan het volgende bestuur om het te blijven organiseren. 

 

Kleine Verenigingen-Overleg (KleVer) 

Afgelopen jaar zijn er voor de eerste keer twee KleVers georganiseerd: 12 december en 22 

mei. Deze overleggen werden geëvalueerd als nuttig, maar ze hoefden niet té frequent 

plaats te vinden. Dit jaar bleek een goed testjaar en daarmee raden wij onze opvolgers aan 

het KleVer een standaard portefeuille te maken. De vergaderingen waren zowel handig voor 

het StOP als voor de lidverenigingen, die het fijn vonden om over dezelfde thema’s te 

praten. 

Het KleVer is over het algemeen bedoeld voor verenigingen die of minder dan 150 leden 

hebben, of jonger zijn dan 10 jaar, maar iedereen die zich niet kan vinden in de problematiek 

van grote verenigingen is uitgenodigd om deel te nemen. Geïnteresseerden kunnen zich 

aanmelden per mail of bij het kennismakingsgesprekje met het nieuwe bestuur. 

 

Sporttoernooi 

Het sporttoernooi is dit jaar helaas niet doorgegaan in verband met het Coronavirus. Wij 

hebben het StOP-bestuur 2020-2021 aangeraden dit volgend jaar wel weer te organiseren.  

 

Besturenactiviteit 

De besturenactiviteit werd dit jaar voor het eerst georganiseerd en heeft plaatsgevonden in 

de vorm van een diner bij Het Pakhuis gevolgd door een afterparty bij Rockcafé Lazarus. Er 

waren slechts 42 plekken in verband met de grootte van het restaurant, die snel uitverkocht 

waren. Er was voorrang voor huidige besturen, maar ook plek voor oud-besturen. Deze 

laatste doelgroep heeft echter geen interesse getoond. Uiteindelijk hebben twee deelnemers 

zich op de dag zelf afgemeld. Er bleek meer dan voldoende animo te zijn voor het 

besturendiner. Aangeraden wordt om dit volgend jaar weer te organiseren met een grotere 

kaartverkoop. Ook wordt aangeraden om het feest op een meer feestelijke locatie te doen, 

omdat deze locatie meer voor een borrel geschikt was. Er zijn ook nog mensen later alleen 

bij het feest aangesloten. 

 

Diversiteit 

Na een succesvolle eerste bijeenkomst eind 2019 hebben wij geen diversiteitsoverleggen 

meer gehouden. Dit kwam doordat de animo laag lag en doordat de prioriteit van de 

studieverenigingen verschoof met de komst van de coronacrisis. Ondanks de afwezigheid 

van de bijeenkomsten is er consistent contact geweest met onze contactpersoon, Qing-Yi 
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Fan (studentdecaan bij het SOZ), om te kijken hoe wij aankomend jaar weer een focus 

kunnen leggen op diversiteit en inclusie. 

 

Alumni 

Wegens de coronacrisis is deze bijeenkomst helaas niet doorgegaan. Lillian Visscher, 

directeur van de Alumni Office van de Universiteit Leiden, zou een presentatie geven over 

netwerken en het nut van alumni. De animo voor deze bijeenkomst lag echter laag, maar het 

StOP vindt het prettig dat er nu een contactpersoon is, in het geval het onderwerp weer gaat 

spelen. 

 

Duurzaamheidsbijeenkomst 

Deze activiteit was nieuw dit jaar en vond online plaats. In eerste instantie was de intentie 

om deze bijeenkomst samen met het LUGO te organiseren, maar door de digitalisering 

hadden zij geen interesse meer. Het LUGO staat wel open voor een samenwerking volgend 

jaar. De bijeenkomst was goed bezocht, en thema’s zoals studiereizen, vegetarisch eten en 

subsidies zijn besproken. Omdat de bijeenkomst laat in het jaar georganiseerd is, waren er 

ook veel nieuwe besturen bij. 

 

Promotie-themabijeenkomst 

Vanwege de vraag van studieverenigingen naar een themabijeenkomst gericht op promotie 

is deze activiteit dit jaar geïntroduceerd. Vanwege het Coronavirus heeft de 

themabijeenkomst online plaatsgevonden. Er werd informatie uitgewisseld over de 

promotiekanalen, ledenwerving en promotie van activiteiten in tijden van Corona. De 

themabijeenkomst is goed ontvangen.  

 

Financiën 

 

Toelichting op de balans 

In onderstaande afbeelding staat de balans weergeven zoals de situatie was op 01-09-2020. 

Op 1 september 2020 waren de posten ‘debiteuren’ en ‘crediteuren’ gelijk aan € 0,00. 

 
 

Toelichting op de realisatie 

De inkomsten dit jaar zijn hoger dan verwacht in de begroting van 19 september 2019. Dit 

heeft te maken met het aantal leden van het StOP, er is namelijk één lidvereniging meer dan 

verwacht. Daarnaast was op het moment van de begroting van 19 september 2019 de 
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invulling van de besturenactiviteit nog niet bekend. Dit was een besturendiner waar 40 

mensen aanwezig waren die ieder € 25,00 hebben betaald. 

 

De uitgaven wijken dit jaar erg af van de begroting van 19 september 2019, dit heeft als 

grootste oorzaak het Coronavirus en de gevolgen ervan. De kosten voor de post 

representatiekosten vallen hoger uit, dit heeft te maken met de aanschaf van penningen en 

het sturen van bedankjes naar de commissieleden. 

De post bankkosten is iets hoger uitgevallen dan begroot, dit heeft te maken met het feit dat 

de ING bank is overgestapt van het berekenen van de bankkosten per kwartaal naar 

bankkosten per maand, deze kosten lager hoger uit dan de kosten per kwartaal. 

 

De uitgaven voor de besturenactiviteit vallen hoger uit dan begroot, dit heeft te maken met 

het feit dat de invulling op het moment van de begroting nog niet bekend was. Er zijn voor 

deze activiteit echter ook inkomsten bijgekomen. Er zijn geen kosten gemaakt voor de post 

‘Bestuursinteresseborrel’, ‘Interfacultair Congres’, ‘Leidsch Debat’ en ‘Sporttoernooi’ 

vanwege het Coronavirus. 

De kosten voor de post ‘Borrel voor besturen’ is lager uitgevallen dan begroot, dit doordat er 

een minder hoge opkomst was bij de borrel dan verwacht. De borrel bleek samen te vallen 

met veel activiteiten van de studieverenigingen. In de factuur van deze borrel staat een fout 

in de omschrijving, er staat namelijk “Borrel Labyrint”. Dit zou “Borrel StOP’ moeten zijn. De 

penningmeester heeft dit geprobeerd op te lossen, echter zonder resultaat. Aangezien alle 

andere gegevens op de factuur wel correct zijn, is besloten deze toch in de boekhouding op 

te nemen. De kosten voor de post ‘Thema-avonden’ zijn lager uitgevallen dan begroot, door 

het Coronavirus vonden veel thema-avonden online plaats en werden er dus geen snacks 

en drinken ingekocht. 

De post ‘Kosten onvoorzien’ vallen lager uit dan begroot, naast een onverwachte boete 

vanuit Plexus wegens het niet afmelden bij het vroegtijdig verlaten van de vergaderzaal, 

waren er geen onvoorziene kosten. 

 

In de realisatie is een nieuwe kopje toegevoegd ten opzichte van de begroting van 19 

september 2019, dit heeft te maken met de gevolgen van het Coronavirus. Door de 

maatregelen omtrend het virus is er een begrotingsoverschot van € 621,67. Het Bestuur 

heeft besloten € 150,00 te besteden aan het ophogen van het eigen vermogen, aangezien 

er in 2018-2019 verlies is gedraaid en het eigen vermogen lager is dan wenselijk. De overige 

€ 471,67 heeft het bestuur als reservering voor 2020-2021 geboekt. Het wordt het volgende 

bestuur sterk aangeraden € 150,00 hiervan te investeren in het Leidsch Debat en € 120,00 

te investeren in het Interfacultair Congres, om deze activiteiten extra goed op de kaart te 

zetten aangezien deze dit jaar helaas niet hebben plaatsgevonden. De overige € 201,67 

mag het Bestuur van 2020-2021 naar eigen inzicht gebruiken. Dit maakt dat er geen winst 

dan wel verlies is gemaakt. 
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