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     Studieverenigingen Overleg Platform  

 

Locatie: Pieter de la Court-gebouw, zaal 5a.47 

Inloop: 18.00  

Aanvang: 18.30  

  
Notulen 6 februari 2020 

 

1. Opening 

De Algemene Vergadering wordt om 18.31 geopend door Janne van der Ploeg 

(voorzitter StOP).  

2. Vaststellen agenda 

Er worden geen agendapunten toegevoegd. 

3. Voorstelrondje 

Er is een voorstelrondje gehouden waarbij iedereen zijn naam, vereniging en functie 
noemde. In de bijlage is een presentielijst opgenomen.  

Janne (StOP): Zou iedereen zijn naam en vereniging kunnen noemen wanneer je wat 

vraagt? Dan kan dit genotuleerd worden. 

4. Ingekomen stukken 

Janne (StOP): Er is één ingekomen stuk. Namelijk de verwerkingsovereenkomst met de 

universiteit. We zullen hem ook naar jullie sturen dus dan kunnen jullie hem 

doornemen. De assessoren zullen hem uiteindelijk met jullie delen. 

Boy (BNSL): Wij hebben juist gehoord dat het er niet zou komen, is dit dan veranderd? 

Janne (StOP): Dat is dan denk ik veranderd. 

5. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

6. Notulen Algemene Vergadering 19-09-2020 (zie bijlage 1) 

De notulen zijn ingestemd.  

7. Toetreden nieuwe lidverenigingen 

Er zijn drie nieuwe verenigingen die zich bij het StOP aan willen sluiten. Er is geen 

bezwaar hiertegen. 

a. SV EXON 

b. IESA Shift 
c. SV Juventas 

Er is één vereniging die zich wil terugtrekken, namelijk Lunas. Hier is ook geen bezwaar 
tegen.  

Niels (SPIL): Wat is de reden dat zij zich willen terugtrekken? 

Janne (StOP): Het is een relatief kleine vereniging, voor wie 10 euro te veel is. 

8. Halfjaarlijksverslag StOP-bestuur 2019-2020 (zie bijlage 2) 

Janne (StOP): Ik ga nu een presentatie geven over het halfjaarlijksverslag.  

- We hebben vier focuspunten, namelijk communicatie, kennisdeling, verbinding 

en maatschappelijk bereik. Qua communicatie hebben we veel contact met de 

universiteit en de assessoren, we zijn ook aanwezig bij de VerO’s. En er is een 
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StOP whatsapp groep. Op het gebied van kennisdeling hebben we al wat 

activiteiten georganiseerd en het GroVer en het KleVer georganiseerd. Op het 

gebied van verbinding hebben we een besturendiner georganiseerd en een borrel 
na afloop van deze AV. 

Rick (Emile): Wat is de norm van wanneer je bij het GroVer kan aansluiten of bij het 
KleVer? Wij zitten bij beiden niet. 

Janne (StOP): Als je interesse hebt, dan zijn jullie welkom. Voor het GroVer geldt dat de 
verenigingen ongeveer 1000 leden hebben. 

Rick (Emile): We hebben er nooit iets over gehoord verder en we zitten net tegen de 
grens aan met 900-950 leden.  

Megan (StOP): Het KleVer is vooral voor hele kleine verenigingen of jonge verenigingen. 

We hebben het over dingen als hoe je acquisitie loopt of hoe je meer mensen bij je 

vereniging kan betrekken. Als je wilt aansluiten kan je een mailtje sturen. 

Janne (StOP): Of juist het GroVer. Daar hebben we het bijvoorbeeld over explosieve 

ledengroei of EJW-locaties. Wat zouden jullie willen? 

Rick (Emile): Ja, we zitten er een beetje tussenin dus we weten niet wat het beste is. 

Janne (StOP): We nemen jullie voor beiden in de communicatie op, dan kunnen jullie zelf 

beslissen waar jullie bij aan willen sluiten. 

Max (Nucleus): We zitten niet in de whatsappgroep. 

Janne (StOP): We zullen je eraan toevoegen. 

Boy (BNSL): Wij ook niet.  

Janne (StOP): We zullen je aan de groep toevoegen. We gaan nu door met het algemene 
beleid. 

- Algemene vergaderingen: We hebben zoals elk jaar algemene vergaderingen. Er 

zal ook een Engelstalige samenvatting beschikbaar zijn. 

- Raad van Advies: We zullen straks twee leden uithameren en twee nieuwe leden 

inhameren. We hebben dit jaar wat intensiever contact met de RvA gehad, door 

bijvoorbeeld een afspraak in te plannen en daarnaast hebben ze ook het halfjaarlijkse 

verslag bekeken.  

- Communicatie: We hebben al wat verbeteringen op de website doorgevoerd en 

zullen dit de rest van het jaar doorvoeren. Daarnaast zijn we op zoek naar een nieuw 

emaildomein.  

- Verenigingsoverleggen en assessoren:  We proberen altijd aanwezig te zijn bij de 

VerO’s en onderhouden goed contact met de assessoren. Daarnaast zitten we ook in de 

whatsappgroep voor de Hogeschool. 

- Maandelijkse nieuwsbrief: We sturen elke maand een nieuwsbrief, waarvan de 

opmaak dit jaar is aangepast. 

- Interfacultaire activiteiten: Net als vorig jaar zijn er ook dit jaar interfacultaire 

activiteiten, namelijk het feest, het congres en het Leidsch debat. Daarover straks meer. 

- StOP-bokaal: Er komt zo meteen ook de StOP-bokaal. In het verslag staat ook een 

overzicht van waar je punten voor kunt krijgen. 

We gaan nu de portefeuilles bespreken. 
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- Internationalisering: We hebben een internationaliseringsbijeenkomst 

georganiseerd, waar Custodia een presentatie heeft gegeven. Ook zijn we begonnen met 

een “English follows Dutch”-beleid op sociale media en in de nieuwsbrief. 

- Commissie Overlap: De Commissie Overlap is een commissie waarin het StOP, de 

PKvV, iemand van de universiteit en de assessoren zitten. Het gaat met name over de 

eerste periode van september, waar voor de eerstejaars veel georganiseerd wordt. De 

gedachte erachter is dat studenten niet zouden moeten hoeven kiezen. Het gaat al een 

aantal jaar over de VAP van Quintus en de overlap met de EJW’s van studieverenigingen. 

Het was sinds vorig jaar zo dat ze die activiteit van vrijdagavond van de tweede week 

van september hebben verplaatst naar donderdagavond. Wij waren hier heel blij mee, 

maar Quintus vond het minder geslaagd dus de onderhandelingen zijn nu nog bezig. Wat 

wij willen doorgeven aan de studieverenigingen is dat ze met name het tweede weekend 

van september gebruiken voor hun EJW’s want daar willen we ons op focussen. 

- BHV- en EHBO-cursus: Aan het eind van dit jaar zullen er BHV-cursussen 

georganiseerd worden voor de nieuwe besturen. Het is ons niet gelukt om dit jaar een 

EHBO-cursus te organiseren, maar waarschijnlijk zal deze in oktober wel georganiseerd 

worden voor de aankomende besturen. 

- Acquisitieoverleg: We hebben de eerste acquisitietraining al gehad. Daaruit bleek 

dat er toch nog wel wat vragen waren, met name over contracten, daarom houden we 15 

april een tweede training met dat als onderwerp. 

- Studieverenigingengids: De gids is bijna af, die zullen jullie binnenkort ontvangen. 

- Media: We zijn meer gebruik gaan maken van LinkedIn. Bijna alle verenigingen 

hebben de constitutiekaart ontvangen. De FSW en Rechten verenigingen krijgen deze 

ook nog.  

- Boekendeal: We zijn druk bezig met de boekendeal, hier komt straks een aparte 

update over.  

- AVG: We hebben het net al even over de verwerkingsovereenkomst gehad. We 

hebben ook een AVG-training georganiseerd. Dit is nog steeds een relevante portefeuille, 

er was nog steeds interesse voor een training, ondanks dat de wet nu een paar jaar 

ingevoerd is. Er zal snel een mail volgen met onder andere de 
verwerkingsovereenkomst. 

Niels (SPIL): Ik had nog een vraag over acquisitie, die training is nu relatief laat in het 

jaar, hadden jullie dat liever eerder gehad? 

Janne (StOP): Ja, we hadden dat liever eerder georganiseerd, maar het was best moeilijk 

om hiervoor iemand te vinden. Het was eigenlijk de bedoeling om de eerste training hier 

ook over te  doen, maar dat was daardoor niet gelukt. 

Niels (SPIL): Zouden jullie het volgende bestuur ook aan willen raden om dat eerder in 

het jaar al te doen? 

Janne (StOP): Ja, dat denk ik wel. 

- Overleggen:  We hebben dus het GroVer en KleVer, beiden zullen in maart weer 

plaatsvinden. Voor het GroVer zijn we aan het kijken of we een overkoepelende activiteit 

tijdens de EL CID kunnen organiseren. Het KleVer is voor het eerst georganiseerd. De 

verenigingen waren wel enthousiast, als het niet te frequent georganiseerd zou worden.  



Notulen Algemene Vergadering           06-02-2020  

    

     Studieverenigingen Overleg Platform  

 

- Sporttoernooi: Dat zal op 3 juni plaatsvinden in het USC. Meer informatie volgt 

binnenkort.  

- Besturenactiviteit: Deze is al wel geweest, er was veel animo. We hebben gegeten 

in een restaurant en  daarna was er een feest, dat was uiteindelijk meer een borrel dan 

feest. Een tip voor volgend jaar zou zijn om het op een andere locatie te houden en in 

een groter restaurant. 

Boy (BNSL): Is de activiteit in de EL CID ook voor kleine verenigingen? Wij staan nu 

alleen op de markt, maar we zouden wel wat meer willen doen. 

Roos (StOP): Het idee was nu om het tijdens het GroVer te bespreken, maar het 

uiteindelijk wel zo te organiseren dat de kleine verenigingen ook mee kunnen doen en 

kunnen bijdragen. Het was meer dat in eerste instantie alleen het GroVer nog bestond en 

dat een makkelijk communicatiekanaal was. 

Diewertje (StOP): Er is ook contact geweest met de EL CID en zij gaan kijken wat 

haalbaar was en wat ze kunnen doen. En ze willen ook proberen de markt wat 

gestructureerder te laten verlopen door bijvoorbeeld een plattegrond in het boekje op te 

nemen. 

Megan (StOP): Tijdens het volgende KleVer gaan we het ook bespreken. 

- Diversiteitstraining: Dat was onze eerste training dit jaar. Het werd 

georganiseerd in samenwerking met Jackie van der Kroft. In juni zal er een 

vervolgtraining plaatsvinden voor huidige en nieuwe besturen. 

Megan (StOP): We zijn nog bezig met de vorm, dus als jullie nog tips of suggesties 

hebben, kunnen jullie dat laten weten. 

- Alumnitraining: Deze zal op 18 maart plaatsvinden in samenwerking met de 

Alumni Office, meer informatie zal later volgen. 

- Duurzaamheidsworkshop: Deze zal plaatsvinden op 15 juni in samenwerking met 

het LuGo. 

- Promotietraining: Deze stond in eerste instantie niet in ons beleid, maar er was 

een verzoek vanuit één van de lidverenigingen. Deze zal op 22 april plaatsvinden.  

Dat waren de algemene zaken, nu gaat Diewertje iets vertellen over de financiën. 

 

Diewertje (StOP): Ik ga nu wat zeggen over de financiën. Het StOP verkeert momenteel 

in goede financiële gezondheid, dus dat is heel fijn. Op het moment telt het StOP 58 

lidverenigingen en iedereen heeft ook al de contributie mail ontvangen. Nog niet 

iedereen heeft betaald dus mocht je dat nog niet hebben gedaan, doe het dan alsjeblieft.  

Dan de balans. Op 1 januari 2020 zag de balans er als volgt uit (zie convocaat). We 

hadden 2116,79 euro op de bankrekening. De post debiteuren bestond uit 255 euro. Die 

post bestaat uit mensen die zich hadden aangemeld voor het besturendiner maar dat 

nog niet hebben betaald. Dat was 25 euro per persoon. Dat waren dus tien mensen, 

waarvan er twee een kaasplankje als dessert hadden gekozen. Dat was 2,50 euro extra. 

Dus dat maakt 255 euro. Het eigen vermogen is 2371,79 euro en er waren geen 
crediteuren.  

Dan ga ik nu even wat uitleg geven over het besturendiner. Als je naar de herbegroting 

en de realisatie kijkt lijkt het alsof ik er een potje van maak. Dat is niet zo. Het  

besturendiner bedroeg 25 euro per persoon, dat moest iedereen zelf betalen en een 
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kaasplankje kost 2,50 euro extra. Er hadden zich 42 personen aangemeld, waarvan drie 

mensen met een kaasplankje. Ja, dit is een heel complex verhaal, maar op verzoek van de 

KasCo leg ik het even duidelijk uit. Op 1 januari waren er 32 mensen die betaald hadden, 

waarvan één persoon met een kaasplankje. Uiteindelijk waren er veertig mensen 

aanwezig en heeft het StOP niet voor de kaasplankjes hoeven te betalen. Er waren dus 

twee afmeldingen, dat is teruggestort en de mensen die een kaasplankje hadden gekozen 

hebben dat ook teruggestort gekregen. Ik hoop dat jullie het nog snappen. 

Dan gaan we kijken naar de herbegroting. Doordat we meer leden hebben is de 

inkomstenpost verhoogd naar 580 euro. Vanuit de universiteit en de Hogeschool blijft 

het hetzelfde. Dan het besturendiner. In de begroting was dit nog niet meegenomen 

omdat de invulling toen nog niet bekend was. Nu bleek dus dat er veertig mensen 25 

euro hebben betaald. 

Dan de uitgaven, de enige posten die veranderd zijn, zijn het besturendiner, omdat deze 

eerst nog niet opgenomen waren. Die is herbegroot naar 1141,30 euro, namelijk 1000 

euro voor het eten en de rest voor de eerste drankjes die iedereen heeft gekregen. Het 

sporttoernooi is ook iets verhoogd omdat de begroting kloppend gemaakt moest 

worden. Dan de realisatie. Op 1 januari 2020 was er al 250 euro van de Hogeschool 

binnengekomen en was er 802,50 euro binnen voor het besturendiner. De website zal 

nog wat hoger worden dus daarom is dat niet aangepast. Voor de representatiekosten 

was er op 1 januari al 82,50 uitgegeven, dat zal ook nog iets hoger worden aangezien 

hier ook bedankjes voor trainingen van gekocht worden. Dan de bankkosten, op 1 

januari is er 63,76 euro betaald. Maandelijks ontvangen we hier een factuur van. Dat zal 

aan het einde van het jaar op ongeveer 140 euro uitkomen. 

Voor de thema avonden was er 15,38 euro uitgegeven op 1 januari. Aangezien er nog vrij 

veel thema avonden volgen hoefde deze post niet aangepast te worden. Dat was het al. 
Heeft er iemand nog vragen?  

Isaben (LSK): Maar het klopt nu helemaal, ook met de kaasplankjes? 

Renee (Labyrint): En het is ook gecontroleerd. 

Diewertje (StOP): Dan mag de KasCommissie hier ook nog wat over zeggen. 

Renee (Labyrint): De KasCommissie geeft een positief stemadvies. 

Janne (StOP): Dat is mooi. Zijn er nog vragen over het halfjaarlijks verslag? 

Er zijn geen vragen. 

 

Janne (StOP): Is er een bezwaar om het in te stemmen? 

Er is geen bezwaar. 

Janne (StOP): Dan is het verslag bij deze ingestemd. 

9. Verslag KasCommissie 

De KasCommissie heeft een positief stemadvies gegeven. 

10. Dechargeren en benoemen Raad van Advies 

Janne (StOP): dan gaan we door naar het dechargeren en installeren van de Raad van 

Advies. Er zitten momenteel vier mensen in de Raad van Advies, dat zijn Tim van Os, 

Orlene de Jong, Niels Park en Sebastiaan de Groot. Tim van Os en Orlene de Jong willen 
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er graag uit en Jan Willem Wesselink en Sofia de Graaf willen er graag in. Jan Willem en 

Sofia zaten vorig jaar in het StOP bestuur en willen graag hun kennis over het StOP 

bestuur doorgeven door middel van hun plaats in de Raad van Advies.  

Heeft er iemand bezwaar tegen het dechargeren van Tim en Orlene en het installeren 

van Sofia en Jan Willem?  

Er is geen bezwaar. 

Janne (StOP): Dan zijn ze bij deze ingestemd en gedechargeerd.  

11. Update StOP-bokaal 

Janne (StOP): Dan de langverwachte update van de StOP-bokaal. We geven een update, 

een top drie van de mensen die op dit moment de meeste punten hebben, maar wees 

niet bang, er kan nog van alles gebeuren. Jullie weten waar jullie punten voor kunnen 

krijgen. Op de derde plaats staat de SPIL. Dan op de tweede plek Labyrint. En op de 

eerste plek de HSVL. Nog niet gefeliciteerd, want er kan nog van alles veranderen. 

Megan (StOP): Als jullie denken van hier hadden wij moeten staan, kijk even terug naar 
het tabelletje waar je punten voor kan halen.  

Janne (StOP): En geef het ook vooral door als je dingen samen organiseert. 

12. Boekendeal 

Janne (StOP): Megan gaat nu een update geven over de boekendeal. 

Megan (StOP): Mijn update is niet zo lang. We hebben nog niet superveel boekenlijsten 

binnen gehad, waardoor we de deadline hebben uitgesteld. Dit is de eerste en laatste 

keer dat we de deadline uitstellen. Het is uitgesteld naar 15 februari. Hoe meer 

boekenlijsten er binnen komen, hoe beter we een deal kunnen maken. De boekhandel 

waar we mee in contact staan is vorig jaar uitgekozen omdat zij de enige zijn die 

openstaan voor zo’n soort deal. Stuur vooral een boekenlijst op, dat is geheel 
vrijblijvend. Zijn er vragen? 

Er zijn geen vragen. 

13. Aankomende activiteiten 

Janne (StOP): We gaan nu door met promotie voor onze aankomende activiteiten. 
Allereerst het Interfacultair Congres, dat is op 19 februari. 

Gaby (StOP): Het Interfacultair Congres zal geopend worden door Erik van Zuylen. 

Daarna zijn er twee workshoprondes, waar Jan Dirk de Jong, Sanne Boer, Patricia 

Bakker, Lard Munten en Annelien Bouland. Op Facebook staat wat zij allemaal precies 

doen en daar kan je je ook opgeven. Het is van half zeven tot tien op het KOG, met 

aansluitende borrel. En het is gratis. 

Diewertje (StOP): De slotlezing zal gegeven worden door het NFI. Die zullen wat gaan 

vertellen over het oprollen van een drugslab. 

Janne (StOP): Dan het interfacultair feest. 

Gaby (StOP): Dit zal op 11 maart plaatsvinden in de Gebroeders Nobel. Kaartjes kunnen 

vanaf volgende week woensdag worden gekocht bij de deelnemende 

studieverenigingen, dat zijn er acht. Een kaartje is acht euro en ze gaan denk ik snel 
uitverkopen want dit jaar zijn er twee extra verenigingen. 

Janne (StOP): Leuk. 11 mei is het Leidsch Debat, wil jij daar iets over vertellen Roos? 
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Roos (StOP): Omdat er dit jaar natuurlijk geen verkiezingen zijn, hebben we ervoor 

gekozen om één overkoepelend thema te doen in plaats van alleen maar politieke 

partijen uit te nodigen. Er zullen zowel politici als experts worden uitgenodigd om met 

elkaar in debat te gaan. Meer info volgt snel en het thema zal ook snel bekendgemaakt 

worden. 

Diewertje (StOP): Mocht je punten willen voor de StOP bokaal, als je activiteiten van ons 

promoot krijg je mogelijk ook punten, dus doe dat. 

Janne (StOP): En mocht je het nou leuk vinden om ook hier te zitten, 8 april is onze 

bestuursinteresseborrel, over hoe het leven als een StOP-bestuurder eruit ziet. Meer 

informatie hierover volgt nog, maar denk alvast na of het iets voor jou of je 

bestuursgenoten is. 

Diewertje (StOP): Als je graag over kaasplankjes enzo wilt vertellen, moet je hier komen 

zitten. 

Megan (StOP): En nog een jaar CoBo’s! 

14. W.v.t.t.k. 

Janne (StOP): Dat waren alle punten die op de agenda stonden, zijn er nog andere 

punten of dingen voor de volgende AV? 

Er zijn geen punten. 

15. Rondvraag 

Janne (StOP): Zijn er nog dingen voor de rondvraag? 

Er zijn geen vragen. 

16. Sluiting 

Janne (StOP): Dan sluit ik bij deze de vergadering om 19:07. We hebben nu een borrel 

met gratis drankjes en snacks dus ga gezellig met ons mee naar Café Rembrandt.  

 

Bijlagen 
 

1. Presentielijst StOP-AV 

 

Naam Studievereniging 

Niels Bosman SPIL 

Renee Ouwerkerk Labyrint 

Anouk Schut Labyrint 

Boy van Gennip BNSL 

Rick Dekker Emile 

Isabel Veldhoen Emile 

Axelle van Gaalen L.S.K. 

Isaben Olsthoorn L.S.K. 

Laura Outhuis Nucleus 

Max Scholten Nucleus 

Sakina Mouami HSVL 

Tommy Thielen HSVL 
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