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Voorwoord
Leiden, augustus 2019
Waarde lezer,
Voor u heeft u het jaarverslag van het verenigingsjaar 2018-2019.
Het jaarverslag is grofweg opgebouwd uit drie delen. Allereerst wordt een overzicht
geschetst van de vereniging en haar besturen, beschermvrouwen/-heren, andere
raadgevers en disputen. Vervolgens worden de commissies met diens functies
uiteengezet. Ten slotte zijn alle evenementen van dit jaar samengevat om u een goed
beeld te geven van waar de vereniging en haar bestuur zich dit jaar voor hebben
ingespannen.
Wij, het 98e Bestuur, kijken terug op een bewogen, compleet en prachtig jaar. De
vereniging heeft veel voor elk van ons betekend en wij zijn er trots op dat wij J.F.V.
Grotius wat terug hebben mogen geven. Er kan worden gesproken van een jaar met veel
nieuwe gezichten daar wij dit jaar meer nieuwe leden hebben mogen inschrijven dan,
naar ons weten, ooit tevoren. Dit geeft de vereniging in zekere zin een nieuw gezicht,
maar de oude waarden van Grotius zijn niet verloren gegaan.
De drie pijlers zijn dit jaar dan ook krachtig nageleefd en wij hopen van harte dat veel
van deze nieuwe leden eenzelfde pad te wachten staat als die wij hebben mogen
bewandelen. Een pad waarin een student, een Grotiaan, zich kan verdiepen in wat het
recht te bieden heeft, zich kan oriënteren op waar het recht toe kan leiden en zich kan
vergezellen met andere Grotianen om het studie- en studentenleven te ontdekken.
Het was ons een lust, leven en waar genoegen.
Namens het 98e Bestuur der J.F.V. Grotius,
Fabian Snijders
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I. Vereniging
1.1.

Algemeen

De vereniging is opgericht op 16 november 1917 als ‘Societas Iuridica Grotius’. In 2003
fuseerde deze vereniging met de Juridische Faculteitsvereniging Appèl om zo de
Juridische Faculteitsvereniging Grotius te vormen. J.F.V. Grotius is nu dé juridische
vereniging in Leiden. Op het moment van schrijven kent de vereniging ruim 8000 leden.
De vereniging heeft zich ingevolge artikel 2, lid 1 van de statuten het volgende ten doel
gesteld:
 Het bevorderen van de juridische en algemene ontwikkeling van haar leden;
 Het bevorderen van de oriëntatie op de toekomstige maatschappelijke positie
van haar leden;
 Het bevorderen van de onderlinge contacten van haar leden.
De vereniging is opgebouwd uit drie pijlers. Deze pijlers geven de vereniging een
heldere structuur en ook de bestuursfuncties en de drie hiervoor genoemde doelen zijn
hieraan verbonden. De drie pijlers zijn:
 Studieverdiepende activiteiten;
 Studieverbredende activiteiten;
 Carrièregerichte activiteiten.
Praktisch alle informatie over de vereniging, waaronder activiteiten en openingstijden,
zijn te vinden op de website www.jfvgrotius.nl. J.F.V. Grotius hanteert een dagelijks
spreekuur van 10:00 - 12:00 uur en is te vinden in kamer A0.43 van het Kamerlingh
Onnes Gebouw.

1.2.

Reflectie doelstellingen Bestuur

1.2.1.
Het uiten van transparantie
Het is voor de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van een vereniging cruciaal dat er
sprake is van een bepaalde mate van doorzichtbaarheid. Het 98e Bestuur heeft, waar dat
uitvoerbaar was, de kaarten open op tafel gelegd, de leden de informatie verstrekt en
antwoorden gegeven op hun vragen. De deur heeft zowel letterlijk als figuurlijk zo vaak
mogelijk open gestaan voor de leden. Dit droeg bij aan het gevoel bij de leden dat ze
gehoord worden en bovendien hield dit het bestuur alert. Zo hebben wij een ideeën- /
klachtenbox opgehangen voor de bestuurskamer zodat leden hun ideeën of klachten
opschrijven en in de box achterlaten. Wij lazen het vervolgens en bij verzoek konden wij
ook feedback sturen. Anoniem iets in de box achterlaten was uiteraard ook mogelijk. Dit
hebben wij gedaan omdat bij ons het vermoeden heerste dat dit de betrokkenheid bij
leden vergroot en het bovendien zou het kunnen fungeren als een ‘’uitlaatklep’’ in
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zekere zin. Daarnaast is het van belang dat Grotius op een respectvolle wijze omgaat
met de persoonsgegevens van leden en daarom zijn de regels die voortvloeien uit de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) nauw toegepast. Het bestuur
zorgde dat alles binnen de bestanden conform de verordening is bijgehouden. Tevens is
er om toestemming gevraagd bij het verzamelen van persoonsgegevens in verband met
bepaalde evenementen van de vereniging. Leden hebben zich dit jaar positief geuit over
de houding van het bestuur en het uiten van transparantie. Hoewel dit een lastig
meetbaar doel blijft, hopen wij conform deze doelstelling te hebben gehandeld.

1.2.2.
Het bevorderen van de “inclusiviteit” op de vereniging
Vooropgesteld staat dat het van groot belang is dat J.F.V. Grotius wordt gezien als een
laagdrempelige vereniging waarin eenieder wordt gezien en zich thuis voelt. Daarbij
hadden wij vanaf het begin van dit jaar al als doel om zoveel mogelijk leden van
verschillende achtergronden, aard en geslacht te betrekken bij onze activiteiten. Dit
biedt voordelen voor de vereniging als het gaat om commissiewerk nu samenwerken
met mensen die op verschillende wijzen denken en redeneren de leden uitdaagt om op
een andere manier te werk te gaan. Bovendien hebben verscheidene onderzoeken
uitgewezen dat culturele diversiteit de prestaties binnen een team bevordert. Wij
hebben, zoals aangegeven in het halfjaarverslag, deze doelstelling naar aanleiding van
verschillende gesprekken en naar advies van het faculteitsbestuur deels gewijzigd door
niet te gaan voor optimale diversiteit maar optimale “inclusiviteit”. Dit impliceert niet
dat wij als vereniging trachten zoveel mogelijk studenten aan te spreken die van elkaar
verschillen, maar eerder dat eenieder zich welkom moet voelen bij Grotius. Dit is een
groeiende trend bij bedrijven en verenigingen en wij vonden het als bestuur zaak dat
Grotius mee gaat in de tijd en niet wordt gezien als een kliekje of oubollige vereniging.
Tevens is dit van groot belang voor de continuïteit van de vereniging aangezien de
toegankelijkheid wordt bevorderd bij een dergelijke houding. Om de bevordering van
inclusiviteit te bewerkstelligen waren er een aantal methoden. Allereerst stelde het 98e
bestuur zich open richting alle eerstejaars en heeft het getracht een assertieve houding
in te nemen in de benadering van verschillende potentiele leden. Daarnaast hielden wij
met betrekking tot het organiseren van zowel de studieverdiepende, als de
studieverbredende activiteiten rekening met wat leden van verschillende
achtergronden aanspreekt. Wij hebben verschillende instanties en verenigingen
benaderd om te inventariseren welke mogelijkheden zij bieden ten aanzien van
onderwerpen die aansluiten bij inclusiviteit en hoe zij omgaan met dit thema. Zo is er op
ons verzoek een themabijeenkomst omtrent de diverstiteit bij verenigingen
georganiseerd bij het StOP en hebben wij van instanties die wij bezochten bij
evenementen gevraagd hoe zij naar dit onderwerp kijken en hoe zij proberen de
inclusiviteit
te
bevorderen.
Hoewel
wij
begin
dit
jaar
ook
de
samenwerkingsmogelijkheden zijn gaan onderzoeken met iemand van het Ministerie
van Justitie en Veiligheid om activiteiten te organiseren waar studenten van
verschillende afkomsten en opleidingsniveaus met elkaar in aanraking komen, was er
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dit jaar geen ruimte en animo meer voor een dergelijk evenement. Wellicht zou een
dergelijke samenwerking in de toekomst tot mooie evenementen kunnen leiden. Wij
hebben als bestuur getracht zoveel mogelijk verschillende leden te betrekken in al onze
activiteiten of organisatorische overwegingen. Hoewel ook de doeltreffendheid van deze
doelstelling lastig meetbaar blijft heeft het 98e Bestuur er zoveel mogelijk aan gedaan de
vereniging een inclusief karakter te geven.

1.2.3.
Investeren in de disputenstructuur
Waar het 95e bestuur het statutair mogelijk heeft gemaakt om een disputenstructuur op
te gaan zetten, is het 97e bestuur erin geslaagd een nieuw dispuut onder Grotius te
scharen: IBL FSA Mercator. Dit jaar was het aan het 98e om ervoor te zorgen dat
verschillende disputen de vereniging verrijken. Dit ten eerste om activiteiten te
organiseren voor een groter aantal leden. Ten tweede is het interessant omdat
aansluiting van disputen/ verenigingen voor Grotius de vereniging een zeker
onderscheidend vermogen biedt om op verschillende rechtsgebieden een
gespecialiseerd dispuut onder zich te hebben. Het biedt extra mogelijkheden voor de
leden alsook zal, naar onze verwachtingen, het jaarlijks ledenaantal stijgen. Ook zou het
aantal actieve masterstudenten van de vereniging toenemen wanneer meer toegespitste
verenigingen / disputen zich zouden aansluiten aan Grotius. Met trots kunnen wij
concluderen dat Grotius dit verenigingsjaar twee disputen rijker is geworden, te weten:
J.P.D. Appèl en FINSTAS. J.P.D. Appèl is een juridisch pleitdispuut dat is opgericht voor
studenten in Leiden die zich willen richten op het pleiten. Het doel van J.P.D. Appèl is om
de komende jaren bij elke grote pleitwedstrijden met een sterk team
vertegenwoordigers te zijn. In de toekomst zouden er ook internationale vaardigheden
getest kunnen worden. Naast de wedstrijden zal het bestuur van het pleitdispuut zich
inspannen om door workshops en lezingen studenten te helpen met het verbeteren van
hun pleittechnieken en de angst of spanning die soms aan het pleiten verbonden is weg
te nemen. FINSTAS is een dispuut van J.F.V. Grotius met een sterke focus op de
masterprogramma's 'Financieel Recht' en de Advanced Master Law & Finance, en is
gebaseerd op drie pijlers, te weten: het verbeteren en vergroten van de cohesie tussen
studenten met een grote interesse in financieel recht, aankomende masterstudenten
enthousiast maken voor de studierichting financieel recht en studenten kennis laten
maken met advocatenkantoren, banken, ondernemingen en regelgevende instanties op
het gebied van financieel recht en vice versa. Daarnaast wil FINSTAS de dynamiek van
het financieel recht ontdekken en de horizon van de studenten verbreden, zowel
academisch als met betrekking tot loopbaanperspectieven. Tevens is Grotius met de
afdeling Public International Law in gesprek over een eventueel nieuw dispuut dat
onder de vereniging en de afdeling zou vallen: Public International Law Society (PILS).
Met twee nieuwe disputen en wellicht een nieuwe op komst hopen wij een structurele
bijdrage te hebben geleverd aan de disputenstructuur van de vereniging.
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1.3.

Het Bestuur 2018-2019

Het bestuur bestaat uit zes personen. Deze zes mensen zijn ingevolge artikel 13 lid 1
van de statuten belast met het bestuur van de vereniging. Verder begeleidt het bestuur
de commissies en houdt zij de eenheid en de kwaliteit van de vereniging in de gaten. De
bestuursoverdracht vindt traditiegetrouw plaats in de eerste week van september. Het
bestuur kent de volgende functies:
Praeses:
Ab-actis:
Quaestor:
Assessor onderwijs:
Assessor evenementen:
Assessor carrière & acquisitie:

Algemene coördinatie, externe betrekkingen
Verzorgen (leden)administratie en communicatie
Financiën en boekenverkoop
Studieverdiepende activiteiten
Studieverbredende activiteiten
Carrièregerichte activiteiten, sponsoring

Het 98e Bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Grotius bestaat uit de volgende
personen:
Fabian Snijders
Marlijne Teves
Joëlle Tuinhof
Michiel Hanssen
Demi Ormel
Sophie Kolk

Praeses
Ab-actis
Quaestor
Assessor onderwijs
Assessor evenementen
Assessor carrière en acquisitie
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1.4.

Raad van advies

De raad van advies wordt gevormd door het bestuur van het voorgaande jaar. Dit is zo
bepaald vanwege de ervaring van de oud-bestuursleden. De raad van advies staat het
bestuur van J.F.V. Grotius gevraagd en ongevraagd bij met advies. De raad van advies
2018-2019 bestaat uit de volgende personen:
Luuk Jordens
Ella Bartels
Camiel Coopmans
Hidde Kremers
Sanne van Hees
Christi Donkervoort

1.5

Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie wordt bij voorkeur gevormd door de twee voorgaande
quaestoren. De kascontrolecommissie heeft op deze manier ervaring met de
boekhouding van J.F.V. Grotius, waardoor het inzicht in de administratie
gemaximaliseerd is. De kascontrolecommissie 2018 – 2019 bestaat op het moment van
schrijven uit de volgende personen:
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Iris Hogervorst (e.t. quaestor 96e bestuur der J.F.V. Grotius)
Camiel Coopmans (e.t. quaestor 97e bestuur der J.F.V. Grotius)

1.6

Beschermvrouwen en –heren

De Juridische Faculteitsvereniging Grotius is verheugd met het feit dat zij dit jaar twee
beschermheren en twee beschermvrouwen heeft. Al deze beschermlieden zijn
verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. De
beschermlieden staan, waar nodig de vereniging op een actieve manier bij en voorzien
het bestuur van advies. De beschermheren en –vrouwen worden uitgenodigd voor
activiteiten die de vereniging organiseert.

Prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd
Prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd is sinds 1 januari 2012 Directeur Moot Court en
docent Burgerlijk Recht. Hiervoor was zij Universitair Docent Notarieel recht aan de
Universiteit Leiden en verzorgde (tezamen met andere collega’s) colleges Onroerend
Goedrecht en Huwelijksvermogensrecht.
Na haar studie rechten aan de Universiteit Leiden was zij werkzaam als docent bij
Burgerlijk recht en vervolgens als advocaat bij Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn.
Tevens was zij verbonden aan het wetenschappelijke bureau van de Koninklijke
Notariële Broederschap en is zij werkzaam geweest als bijzonder griffier van de Vaste
Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer der Staten Generaal voor de invoering
van de resterende delen van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. Daarnaast gaf zij veel post
doctoraal onderwijs en is zij sinds 2003 redactielid van Nieuwsbrief BW, Maandblad
voor Vermogensrecht. Tevens is ze bestuurslid van het Wetenschappelijk Instituut van
het CDA.
Prof. mr. Breedveld-de Voogd promoveerde 18 april 2007 op het proefschrift “Vorm,
vrijheid en gebondenheid bij de koop van een woning”.
Tevens is prof. mr. Breedveld-de Voogd nauw betrokken geweest bij de totstandkoming
van het Juridisch Pleitdispuut Appèl.
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Prof. mr. E. Koops
Prof. mr. E. Koops studeerde Civiel recht en Notarieel recht aan de Universiteit Leiden,
waar hij in 2010 cum laude onder prof. Zwalve promoveerde op het proefschrift Vormen
van Subsidiariteit (Boom, 2010), over de geschiedenis van het beginsel van
subsidiariteit bij zekerheidsrechten. Voor dit boek won hij in 2013 de internationale
‘Premio Speciale dell’Università di Camerino, intitolato Alan Rodger’. Koops redigeerde
boeken over The Past and Future of Money (Boom, 2008), Massificatie in het
privaatrecht (Kluwer, 2010) en Law & Equity: Approaches in Roman Law and Common
Law (Brill, 2014). Van 2010 tot 2013 deed hij aan de Universiteit Leiden NWOgefinancierd onderzoek naar de vermogensrechtelijke positie van Romeinse slaven. In
2013-2014 was hij als universitair docent Goederenrecht verbonden aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
Prof. mr. E. Koops is aangesteld als hoogleraar Rechtsgeschiedenis en is tevens
voorzitter van de afdeling Rechtsgeschiedenis. Zijn onderzoek richt zich vooral op
Romeins recht en rechtsvergelijking. Als hoogleraar verzorgt Prof. mr. E. Koops
onderwijs in het vak Historische Ontwikkeling van het Recht (BA-I) en in de (gebonden)
keuzevakken Geschiedenis van het Europese Privaatrecht (BA-II/III) en Vergelijkend en
Internationaal Privaatrecht (BA-III). Hij geeft daarnaast honours classes over Slavery
and the Human Person (BA-II) en Markt, Technologie en Recht in de 19 e eeuw (BA-II),
en een privatissimum in de masteropleiding Civiel Recht (MA-I).
Tevens heeft prof. mr. E. Koops dit jaar een prachtige toespraak gehouden bij het
professorendiner in Koetshuis de Burcht.

Prof. mr. dr. P.M. Schuyt
Prof. mr. dr. P.M. Schuyt is hoogleraar sanctierecht en straftoemeting bij het Instituut
voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Zij is afdelingsvoorzitter van
de Afdeling Straf- en strafprocesrecht. Ze studeerde Nederlands recht en Nederlandse
Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1997 begon ze als junior
docent straf(proces)recht aan de Rechtenfaculteit van de Katholieke Universiteit
Nijmegen. Sinds augustus 2015 werkt ze als Hoogleraar Sanctierecht en Straftoemeting
bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden.
Prof. mr. dr. P.M. Schuyt is op 7 januari 2010 gepromoveerd op een onderzoek dat is
gericht op straftoemeting en strafmotivering, en is getiteld. In ander onderzoek heeft zij
zich bezig gehouden met de volgende onderwerpen: strafoplegging & motivering in de
praktijk, met het gebruik van instrumenten ten behoeve van de strafoplegging, en
materieel strafrecht: deelneming.
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Prof. mr. H.J. Snijders
Prof. mr. H.J. Snijders is honorair hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht
en al 25 jaar beschermheer van J.F.V. Grotius. Hij was vanaf oktober 1992 tot augustus
2016 gewoon hoogleraar Burgerlijk recht en sedert september 2007 tevens gewoon
hoogleraar Burgerlijk procesrecht te Leiden. Snijders studeerde Nederlands recht te
Leiden (1969-1973), schreef daar als wetenschappelijk onderzoeker het proefschrift
`Rechtsvinding door de burgerlijke rechter' (1973-1978) en werd vervolgens advocaat
bij Buruma c.s. te Den Haag (1978-1984) resp. hoogleraar Burgerlijk recht, Burgerlijk
procesrecht en Handelsrecht te Rotterdam (1984-1992).
Binnen de universiteit vervult prof. mr. H.J. Snijders afgezien van zijn normale
onderwijsen onderzoekwerkzaamheden functies zoals die van voorzitter van het
Institute of Anglo - American Law.
Prof. mr. H.J. Snijders is ook o.m. annotator van de Nederlandse Jurisprudentie,
hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Arbitrage en van de losbladige editie Modellen
voor de Rechtspraktijk, redacteur van de losbladige editie Burgerlijke Rechtsvordering,
redacteur van de Studiereeks burgerlijk recht en van de reeks Civiel Proces & Praktijk.
Hij is lid van de Advisory Board of the Oxford Institute of European and Comparative
Law (Oxford), van de Raad van Advies van het Rechtskundig Weekblad (Antwerpen) en
van de Raad van Advies van het tijdschrift Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht. Voorts
is hij raadsheer-plv in het Gerechtshof te Arnhem, rechter-plv in de Rechtbank te Den
Haag, vertegenwoordiger van Nederland in de United Nations Commission on
International Trade Law (Working Group II on Arbitration and Conciliation), arbiter
(o.m. NAI, ICC, UNCITRAL en ad hoc), voorzitter van de Raad van Advies en Toezicht van
het Nederlands Arbitrage Instituut, voorzitter van diverse SER-overleggroepen voor
zelfregulering en president-commissaris van Wolters Kluwer Nederland.
Tot slot heeft prof. mr. H.J. Snijders het bestuur gesproken en geadviseerd omtrent de
huisstijl van de vereniging. Ook heeft hij tijdens als dagdeel van het juridisch congres
een lezing gegeven over het thema arbitrage.

1.7 Comité van aanbeveling
J.F.V. Grotius kent een uitgebreid comité van aanbeveling. Het comité van aanbeveling
bestaat uit:

Prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer
Prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer was van 1 oktober 2005 tot 1 januari 2014 Nationale
ombudsman. Sinds 2014 maakt hij deel uit van de Europese Rekenkamer. Hij was
hoogleraar Staats-en bestuursrecht in Leiden en directeur van het programma
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geschillenbeslechting van het E.M. Meijers Instituut van de Universiteit Leiden. Prof. dr.
A.F.M. Brenninkmeijer was eerder bestuursrechter.

Mr. W.J.M. Davids
Mr. W.J.M. Davids was van mei 2004 tot november 2008 president van de Hoge Raad der
Nederlanden. Tevens was hij voorzitter van de in januari 2009 ingestelde Commissie
van onderzoek besluitvorming Irak, de zogeheten Commissie-Davids. Per 1 januari 2009
werd mr. W.J.M. Davids voorzitter van de Restitutiecommissie die advies geeft over de
teruggave van tijdens de Tweede Wereldoorlog verworven kunstbezit. Mr. W.J.M. Davids
is sinds 1995 Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Prof. mr. R.A. Lawson
Prof. mr R.A. Lawson is Hoogleraar Europees recht aan de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, instituut voor publiek recht, afdeling
Europees recht en voormalig decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de
Universiteit Leiden.
Prof. mr. M.V. Polak
Prof. mr. M.V. Polak was sinds 1 augustus 1992 hoogleraar internationaal privaatrecht
en privaatrechtelijke rechtsvergelijking aan de Universiteit Leiden. Daarvoor was hij
enkele jaren hoogleraar internationaal privaatrecht aan de Tilburg University (19891992). Ook was hij lange tijd als advocaat verbonden aan De Brauw Blackstone
Westbroek, eerst in Den Haag (1987-1992 en 2000-2008) en daarna in Amsterdam
(2008-2012). Per 01-09-2012 is prof. mr. M.V. Polak raadsheer bij de Hoge Raad.

Prof. mr. W.J. Zwalve
Prof. mr. W.J. Zwalve was hoogleraar historische ontwikkeling van het recht aan de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, instituut voor metajuridica,
historische vakken van het recht. Inmiddels is Prof. mr. W.J. Zwalve met emeritaat.

1.8

Disputen

IBL FSA Mercator
IBL FSA Mercator is een dispuut dat is opgericht voor studenten die de International
Business Law specialisatie volgen in Leiden.
Het dispuut richt het zich daarbij echter tot alle (internationale) studenten met een
interesse in International Business Law. Mercator heeft op het moment meer dan 50
leden waaronder zowel internationale als Nederlandse studenten. Zij bezitten
veelzijdige kennis op het gebied van internationaal ondernemingsrecht; dit varieert van
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corporate social responsibility tot international dispute resolution en competition law.
De student is dan ook breed georiënteerd en geïnteresseerd.
Mercator heeft als doel een zo breed mogelijke aanvulling te bieden op de studie. Dit
wordt bewerkstelligd door kantoorbezoeken en lezingen te organiseren bij of van grote
internationale ondernemingen. Voor de studenten die zich bezighouden met de unieke
combinatie van internationaal recht, economie en ondernemingsrecht is het immers van
groot belang dat hun kennis in de praktijk getoetst kan worden.
Bij activiteiten met Mercator staat de brede ontwikkeling van deze kennis centraal en zal
het kantoor zich verzekeren dat het zich verbindt aan een gevarieerde groep studenten.
Het bestuur van IBL FSA Mercator 2018-2019 bestaat uit de volgende personen:
Suze van Vulpen
President
Charlotte van der Kruijk
Secratary
Ruben van den Acker
Treasurer
Susana Martina
Assessor External Affairs
Ammar Kanhai
Assessor Internal Affairs
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Juridisch Pleitdispuut Appèl
J.P.D. Appèl is een dispuut dat is opgericht voor studenten in Leiden die zich willen
richten op het pleiten.
Het dispuut richt zich daarbij tot alle studenten met een interesse in het pleiten. Appèl is
dit jaar opgericht en is als het ware getransformeerd van pleitcommissie naar
pleitdispuut. Appèl zal naar verwachting groeien en bestaan uit voornamelijk
Nederlandse studenten.
Het doel van J.P.D. Appèl is om de komende jaren bij elke grote pleitwedstrijden met een
sterk team vertegenwoordigers te zijn. In de toekomst zouden er ook internationale
vaardigheden getest kunnen worden.
Naast de wedstrijden zal het bestuur van het pleitdispuut zich inspannen om door
workshops en lezingen studenten te helpen met het verbeteren van hun pleittechnieken
en de angst of spanning die soms aan het pleiten verbonden is weg te nemen.
Het eerste, tevens oprichtings-, bestuur bestaat uit:
Praeses
Ab-actis
Quaestor
Assessor Intern
Assessor Extern

-

Louis Honnéé
Ewout Bun
Rozano Shawket
Michelle Regnery
Sophie Kolk
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FINSTAS
FINSTAS is een dispuut dat is opgericht voor studenten die de master Financial Law
volgen aan de Universiteit Leiden.
FINSTAS is een dispuut van J.F.V. Grotius met een sterke focus op de
masterprogramma's 'Financieel Recht' en de Advanced Master Law & Finance, en is
gebaseerd op drie pijlers, te weten:
 het verbeteren en vergroten van de cohesie tussen studenten met een grote
interesse in financieel recht.
 aankomende masterstudenten enthousiast maken voor de studierichting
financieel recht.
 studenten kennis laten maken met advocatenkantoren, banken, ondernemingen
en regelgevende instanties op het gebied van financieel recht en vice versa.
Daarnaast wil FINSTAS de dynamiek van het financieel recht ontdekken en de horizon
van de studenten verbreden, zowel academisch als met betrekking tot
loopbaanperspectieven.
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1.9 NOVUM
Het facultaire maandblad NOVUM is sinds januari 2008 het maandblad van J.F.V. Grotius.
De inhoudelijke invulling van het maandblad NOVUM is in handen van een
onafhankelijke redactie. Alle zaken, behalve de inhoudelijke en grafische invulling van
het maandblad, zijn in handen van het bestuur van J.F.V. Grotius.
De redactie fungeert als een werkgroep van J.F.V. Grotius, bestaande uit een
hoofdredacteur, een eindredacteur en een groep redacteuren. De quaestor van J.F.V.
Grotius heeft contact met de redactie van de NOVUM omtrent financiële
aangelegenheden. De ab-actis en de assessor carrière en acquisitie voorzien in al het
overig contact. De raad van advies dient de redactie gevraagd en ongevraagd van advies
betreffende alle zaken aangaande het maandblad NOVUM. De raad van advies bestaat uit
de praeses van J.F.V. Grotius of plaatsvervanger.. De overige leden worden bij
meerderheidsbesluit door de redactie benoemd. De NOVUM is afgelopen jaar negen keer
verschenen. In de eerste editie heeft het bestuur zich ook voorgesteld Dit jaar is de
redactie druk bezig geweest met een nieuwe vormgeving van het blad.
De redactie van de NOVUM 2018-2019 bestaat uit:
Hoofdredacteur:
Jetske Krabbendam
Eindredacteur:
Jurian Bos
Redacteur:
Martijn Berk
Redacteur:
Nick du Bois
Redacteur:
Yong Yong Hu
Redacteur:
Nathan Oosthoek
Redacteur:
Joris van de Riet
Redacteur:
Mohammad Sharifi
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Redacteur:
Redacteur:
Redacteur:
Redacteur:

Christiaan Silven
Ferah Taptik
Corné Smit
Femke de Wijs

1.9 Website
De website van J.F.V. Grotius wordt beheerd door de ab-actis. De verenigingswebsite
faciliteert het aanmelden voor activiteiten, het bestellen van de boeken en
samenvattingen, het bekijken van foto’s van afgelopen activiteiten en nog veel meer. Het
merendeel van de foto’s wordt geplaatst in de Facebookgroep, een selectie van die foto’s
komt op de algemene Facebookpagina en weer een selectie daarvan wordt op de
verenigingswebsite geplaatst. Het 98e Bestuur is begonnen met het ontwikkelen van een
nieuwe website. De nieuwe website moest een modernere en meer professionele
uitstraling hebben. Tevens moest het toegankelijk en efficiënt zijn voor leden. Het 97e
heeft bij het zoeken van een ontwikkelaar een grote rol gespeeld. De nieuwe website is
in juni gelanceerd. Daarnaast is het bestuur ook begonnen met het ontwikkelen van een
app.

1.10 Young Talent Group
De Young Talent Group is een samenwerkingsverband tussen verschillende juridische
faculteitsverenigingen (Leiden, Utrecht en Tilburg). Het doel is om rechtenstudenten te
informeren over de verschillende (carrière-)mogelijkheden tijdens en na hun studie.
Kantoren en bedrijven organiseren geregeld business courses, stages, masterclasses en
meer. Studenten die zich inschrijven bij de Young Talent Group worden gratis op de
hoogte gehouden van allerlei bedrijfsactiviteiten. Een rechtenstudent geeft bij
inschrijving zijn of haar studierichting en interessegebied aan, zodat overeenkomstige
informatie verstuurd wordt. De quaestor en de assessor carrière & acquisitie zitten in de
raad van advies van de Young Talent Group.
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II. Commissies
De commissies vormen een integraal onderdeel van de vereniging. Commissies maken
activiteiten mogelijk, binden leden en zijn met hun inzet en enthousiasme hét
visitekaartje van de vereniging. De commissies zijn in november ingesteld en hebben dit
jaar goed gefunctioneerd en hebben allen geslaagde en mooie activiteiten neer gezet. In
totaal zijn er 18 commissies, waar 105 leden deel van uitmaken.
Het verenigingsjaar 2018-2019 kent de volgende commissies:
-

Activiteitencommissie extern
Activiteitencommissie intern
Activiteitencommissie sociaal
Almanakcommissie
Beroepscommissie
Carrièrecommissie
Congrescommissie
Educatiecommissie
Eerstejaarscommissie
Goede-doelencommissie
Introductiecommissie
Kascontrolecommissie
Kleine-reiscommissie
Mediacommissie
Pleitcommissie
Sportcommissie
Studiereiscommissie
Uitwisselingscommissie

De commissies en haar samenstelling worden hieronder toegelicht. Evengoed wordt er
toegelicht waarom er geen mastercommissie en geen evaluatiecommissie is
ingehamerd.

2.1.

Activiteitencommissie extern

De activiteitencommissie extern is verantwoordelijk voor de organisatie van alle externe
bezoeken. Het is de bedoeling dat deze bezoeken een studieverdiepend karakter hebben.
Hierbij kan gedacht worden aan de bezoeken aan instellingen en non-profit organisaties.
Daarnaast is de activiteitencommissie extern verantwoordelijk voor de externe trip. De
externe trip is een reis van één of twee dagen naar een stad die mogelijkheden tot
juridische en culturele activiteiten biedt.
De activiteitencommissie extern 2018 - 2019 is als volgt samengesteld:
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Praeses: Florine Mars
Ab-actis: Ayman Kariman
Quaestor: Alexander Heeres
Assessor: Anouk van der Valk
Assessor: Fien Bouwmeester
Assessor: Noor Mulder

2.2.

Activiteitencommissie intern

De activiteitencommissie intern is verantwoordelijk voor de organisatie van studieinhoudelijke interne activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan lezingen, symposia en
debatten. Deze activiteiten vinden doorgaans plaats op de universiteit.
De activiteitencommissie intern 2018-2019 is als volgt samengesteld:
Praeses: Jelle Keijser
Ab-actis: Frida Meingast
Quaestor: Reda de Meyer
Assessor: Rick Steendam
Assessor: Sterre Bours
Assessor: Tamara Végh

2.3.

Activiteitencommissie sociaal

De activiteitencommissie sociaal is verantwoordelijk voor de organisatie van
studieverbredende activiteiten. Het studentenleven draait niet alleen om studeren en
daarom heeft Grotius de activiteitencommissie sociaal opgericht. Deze commissie
organiseert feesten en andere sociale activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de
Bierproeverij van september, het 101 nachten Diesfeest in november en het Hooikoortsfestival.
De activiteitencommissie sociaal 2018–2019 is als volgt samengesteld:
Praeses: Wouter Veldstra
Ab-actis: Caroline Hansen
Quaestor: Tycho Aal
Assessor promotie: Eline Beekman
Assessor: Maaike Tjoelker
Assessor: Luna Prade
Assessor: Reinoud van Ginkel
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2.4.

Almanakcommissie

De almanakcommissie is verantwoordelijk voor tot stand brengen van de almanak. De
almanakcommissie heeft de taak om dit mooie boekwerk van de vereniging samen te
stellen. Het thema van de afgelopen almanak was het honderdjarige bestaan van J.F.V.
Grotius. Dit jaar is het thema Focus.
De almanakcommissie 2018-2019 is als volgt samengesteld:
Praeses:
Ab-actis:
Quaestor:
Assessor:
Assessor:
Assessor:

2.5.

Jeroen Zwemmer
Anne de Bie
Lotte Doornebal
Laura Smolders
Nanette Aubrun
Brigid Stegenga

Beroepscommissie

De beroepscommissie is ingevolge artikel 27 van de statuten verantwoordelijk voor de
inhoudelijke behandeling van beroepsschriften. De beroepscommissie bestaat uit ten
minste drie leden en niet meer dan vijf leden. Dit jaar bestaat de commissie uit drie
leden. De beroepscommissie wordt op voordracht van het bestuur door de algemene
vergadering benoemd op de jaarvergadering.
De beroepscommissie 2018-2019 is als volgt samengesteld:
Praeses:
Assessor:
Assessor:

2.6.

Bob de Koning
Linda van der Knaap
Jolande Geense

Carrièrecommissie

De carrièrecommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van carrièregerichte
activiteiten. De commissie is dit jaar al druk bezig met het organiseren van activiteiten
die niet louter zijn gericht op het bezoeken van de klassieke advocatenkantoren.
Voorbeelden van deze evenementen zijn het recruitmentdiner, een LinkedIn-workshop,
een sollicitatietraining et cetera. Het hoogtepunt van het jaar voor deze commissie is de
Leidse Juridische Bedrijvendag. Tijdens de Leidse Juridische Bedrijvendag kunnen de
studenten
informeel
kennismaken
met
negen
verschillende
advocatenkantoren/bedrijven.
In tegenstelling tot de afgelopen jaren is sinds dit jaar de Leidse Carrièreweek
opgeheven. Wij hebben ervoor gekozen om de evenementen, die normaliter in de
carrièreweek vielen, gedurende het jaar te organiseren. Tot op heden zien wij dat deze
keuze zijn vruchten afwerpt, daar de evenementen goed worden bezocht.
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De carrièrecommissie 2018–2019 is als volgt samengesteld:
Praeses: Ingrid van Woudenberg
Ab-actis: Anne van der Meeren
Quaestor: Olivier Kooijman
Assessor: Alexandra de Jong
Assessor: Susana Martina
Assessor Promotie: Evita Verheij
Assessor Promotie: Amanda Stam

2.7.

Congrescommissie

De congrescommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van het Juridisch Congres.
De commissie bedenkt het thema van het congres, nodigt de sprekers uit en draagt zorg
voor een goede dagindeling. De doelgroep van de congrescommissie zijn studenten die
al wat verder zijn gevorderd in hun studie. Dit neemt niet weg dat iedereen die interesse
heeft in het onderwerp, het congres kan bezoeken. Zo organiseerde de
congrescommissie 2017-2018 het congres met het thema ‘Arbitrage: de nieuwe rage’.
De congrescommissie 2018 -2019 is als volgt samengesteld:
Praeses: Frank Bambacht
Ab-actis: Tjebbe Kuiper
Quaestor: Eline Keuning
Assessor: Auke Rienstra
Assessor: Ike Sicco Smit
Assessor promotie: Suus Lelieveld
Assessor promotie: Yoran Bonnet

2.8.

Educatiecommissie

De educatiecommissie is begin dit jaar begonnen met het vergaren en ontwikkelen van
studiemateriaal. De vereniging tracht op deze wijze beter in te spelen op de vraag van
onze leden. Begin dit jaar is er gezocht naar auteurs maar dit bleek lastig te zijn. Op dit
moment worden er zogeheten ‘Flashcards’ ontwikkeld. De flashcards worden gemaakt
voor de eerstejaarsstudenten. Op deze kaarten zijn de relevante begrippen en
jurisprudentie te vinden.

De educatiecommissie 2018 -2019 is als volgt samengesteld:
Praeses: Nynke Borman
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Ab-actis: Manon van der Zwart
Quaestor: Jiahui Plomp
Assessor: Bo Keersemaker

2.9.

Eerstejaarscommissie

De eerstejaarscommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten gericht
op de eerstejaarsstudenten. Het idee achter de commissie is om eerstejaars te
enthousiasmeren en te verbinden aan de vereniging, De facultaire ouderdag op de
faculteit wordt ook georganiseerd door deze commissie. Gedurende deze dag krijgen de
ouders een beter beeld van het studie- en studentenleven van de rechtenstudent in
Leiden. Tevens wordt ook een eerstejaarstrip georganiseerd.
De eerstejaarscommissie 2018-2019 is als volgt samengesteld:
Praeses:
Ab-actis:
Quaestor:
Assessor:
Assessor:
Assessor:

Roos van der Plas
Annick Huisman
Lotte van Staalduinen
Sjoerd Bootsma
Sara Hof
Lisa Knoch

2.10. Goede-doelencommissie
De goede-doelencommissie heeft zich het afgelopen jaar ingezet voor het goede doel
‘Support Casper’. Hiermee hebben ze onder andere een voetbaltoernooi georganiseerd
waarmee zij veel geld op hebben gehaald. Ook dit jaar heeft J.F.V. Grotius zich weer
ingezet om geld op te halen voor het goede doel. Het goede doel is Make-A-Wish
Nederland. Make-A-Wish Nederland zet zich in om de wensen van ernstig zieke
kinderen in vervulling te laten gaan. De commissie organiseerde een succesvolle
kerstkaartenactie, een rozenactie op Valentijnsdag en nog een actie waarbij drankjes
werden verkocht op het Hooikoorts-festival.
De goede-doelencommissie 2018-2019 is als volgt samengesteld:
Praeses: Manon Friskes
Ab-actis: Sterre Tangel
Quaestor: Philippe Helder
Assessor: Burçu Kirtik
Assessor: Stèphanie Rikkoert
Assessor: Lisa de Groot
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2.11. Introductiecommissie
Voor het organiseren van het introductieweekend is er de introductiecommissie. Tijdens
dit weekend worden de eerstejaars enthousiast gemaakt voor alles wat J.F.V. Grotius te
bieden heeft. Daarnaast biedt dit weekend een mogelijkheid voor de eerstejaars om
elkaar, de ouderejaars, bestuur en de mentoren beter te leren kennen. Net als afgelopen
twee jaar zal de introductiecommissie met een groep enthousiaste eerstejaarsstudenten
en mentoren afreizen naar Kampeerboerderij ‘de Kiek’ in Brabant.
De introductiecommissie 2018-2019 is als volgt samengesteld:
Praeses: Fabiënne Emmen
Ab-actis: Anouk van Rijn
Quaestor: Jan-Chris Kampraath
Assessor: Anouk Wallage
Assessor: Sem Tuitert
Assessor: Emma Pellegrom

2.12. Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie wordt bij voorkeur gevormd door de twee voorgaande
quaestoren. De kascontrolecommissie heeft op deze manier ervaring met de
boekhouding van J.F.V. Grotius, waardoor het inzicht in de administratie
gemaximaliseerd is.
De kascontrolecommissie 2018-2019 zal als volgt worden samengesteld:
Iris Hogervorst
Camiel Coopmans

Quaestor 96e Bestuur
Quaestor 97e Bestuur

2.13. Kleine-reiscommissie
De kleine-reiscommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de skireis in
februari 2019 en de kleine-reis in juli 2019. De commissie organiseert deze reizen, maar
is ook gedurende de reis bezig om alles in goede banen te leiden. De kleinereiscommissie reisde het afgelopen jaar af naar Risoul en Madrid. Dit jaar zijn zij met de
deelnemers afgereisd naar het Franse La Plagne voor de wintersport. De bestemming
van de kleine reis was Boedapest.
De kleine-reiscommissie 2018–2019 is als volgt samengesteld:
Praeses: Jasper Schut
Ab-actis: Juliana Monsfort
Quaestor: Casper Oort
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Assessor: Marjolein Bakker
Assessor: Marnick van der Bom
Assessor: Deveny van Vessum

2.14. Mediacommissie
Een grote passie voor fotograferen en oog voor detail, dat is wat deze commissie heeft.
De mediacommissie zorgt er gedurende het hele jaar voor dat alle activiteiten en feestjes
worden vastgelegd. Deze foto's worden gebruikt voor de website, social media en
natuurlijk onze almanak. Ook maakt de mediacommissie promotiefilmpjes en
aftermovies.
De mediacommissie 2018-2019 is als volgt samengesteld:

Praeses:
Assessor:
Assessor:
Assessor:
Assessor:

Auke Rienstra
Dina Grigorjan
Vera de Zwaan
Solange Baris
Elif Koksal

2.15. Pleitcommissie
De pleitcommissie is de commissie die zich bezighoudt met het organiseren van
activiteiten die zien op de ontwikkeling van soft skills die nodig zijn bij het pleiten. Denk
hierbij onder andere aan het verbeteren van je presentatievaardigheden en het
schrijven van een degelijk pleidooi. De commissie heeft het afgelopen halfjaar twee
pleittrainingen georganiseerd. Daarnaast zijn er al verschillende pleitwedstrijden
bezocht waar afgevaardigden van J.F.V. Grotius streden om de winst.
Dit jaar is de commissie uitgegroeid tot pleitdispuut.
De pleitcommissie 2018 – 2019 is als volgt samengesteld:
Praeses: Louis Honee
Ab-actis: Ewout Bun
Quaestor: Rozano Shawket
Assessor: Michelle Regnerij

2.16. Sportcommissie
Dit jaar is de sportcommissie geïntroduceerd. De commissie voorziet in bewegings- en
sportevenementen. Hierbij kan worden gedacht aan kleine activiteiten zoals schaatsen
maar ook aan grotere sporten.
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De sportcommissie 2018-2019 is dit jaar als volgt opgesteld:
Praeses: Sander van Driel
Ab-actis: Ruby Dallyn
Quaestor: Luca Lavranos
Assessor: Lisa Janse
Assessor: Joyce Tjoelker

2.17. Studiereiscommissie
De studiereiscommissie heeft de fantastische taak om de studiereis te organiseren. Deze
reis combineert de ervaring van een andere cultuur met de rechtenstudie. Hierdoor
beleeft de deelnemer een onvergetelijke reis waarin een stukje levenservaring wordt
opgedaan. Bij een studiereis moet worden gedacht aan een reis met dertig
rechtenstudenten met een afwisselend juridisch en cultureel programma. Zo worden er
bezoeken gebracht aan bijvoorbeeld het parlement, de rechtbank, de ambassade of een
advocatenkantoor. De studiereis vond dit jaar plaats in Seoul, Zuid-Korea.
De studiereiscommissie 2018-2019 is als volgt samengesteld:
Praeses: Arvid van der Waart
Ab-actis: Demi de Gooijer
Quaestor: Anouk van Rijn
Assessor: Bart Kuling
Assessor: Semma Mustafa

2.18. Uitwisselingscommissie
Om het jaar organiseert J.F.V. Grotius een uitwisseling met universiteiten in Zuid-Afrika
en Gent. Dit jaar zal de commissie een groep studenten uit Gent ontvangen om onder
andere de jaarlijkse Thorbecke lezing bij te wonen en hen de stad Leiden te laten zien.
De uitwisselingscommissie 2018-2019 is als volgt samengesteld:
Praeses: Elif Koksal
Ab-actis: Leonoor Dröge
Quaestor: Anouk van Luijk
Assessor: Sophie Lombaers
Assessor: Lisa Mullink

2.19. Evaluatiecommissie (niet ingehamerd)
Zoals in het beleidsplan aangegeven, hebben wij besloten om middels een
evaluatiecommissie bij te dragen aan verbetering van het onderwijs. Er heeft
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verkennend onderzoek plaatsgevonden naar de houdbaarheid van deze commissie.
Tijdens dit onderzoek is er gesproken met verschillende partijen. Zo hebben wij gekeken
hoe men deze evaluaties heeft ingericht bij andere verenigingen. Daarnaast zijn wij in
gesprek gegaan met Gerda Korevaar, coördinator afdeling onderwijsbeleid en is het
onderwerp besproken tijdens een gezamenlijke opleidingscommissie vergadering.
Het faculteitsbestuur der Rechtsgeleerdheid steunt het idee van een evaluatiecommissie.
De verschillende afdelingen van onze faculteit zijn terughoudender opgesteld. De
afdelingen willen niet dat de evaluaties ten koste gaan van de beschikbare tijd voor het
onderwijs.
Bij een gesprek met een van de studieverenigingen werd duidelijk dat docenten hun
onvrede over de uitkomsten van de evaluaties nog wel eens richting de studievereniging
en de commissieleden richten. Dit zien wij als een groot risico. Als faculteitsvereniging
zijn wij namelijk erg afhankelijk van de docenten. Gezocht moet worden naar een
alternatief waar dit risico zo klein mogelijk is en de meerwaarde zo hoog mogelijk.
Wil men iets kunnen met de gegevens van een evaluatie, dan zal de evaluatie door een
professional moeten worden opgesteld en zal deze vervolgens door een professional
moeten worden geïnterpreteerd. Gebeurt dit niet, dan zal de uitkomst van de evaluatie
worden bestempeld als onbetrouwbaar. Gezien het feit dat deze professionaliteit
momenteel nog niet aanwezig is binnen de vereniging, moet er worden gezocht naar
professionals die bereid zijn mensen te trainen voor het maken en interpreteren van de
evaluaties.
Het bestuur heeft twijfels bij het aantal leden dat zich wil inzetten als commissielid voor
deze commissie. Er moet worden nagedacht over manieren waarop de studenten
overtuigd raken van het nut van de commissie

2.20. Mastercommissie (niet ingehamerd)
De mastercommissie richtte zich op datgene wat masterstudenten interessant zouden
vinden. Deze commissie bestond uit masterstudenten die allerlei ideeën ten uitvoer
konden brengen om op hoog niveau in de behoefte van masterstudenten te zouden
voorzien. Het hoogtepunt voor deze commissie zou het organiseren van de business
course naar Londen zijn. De mastercommissie zou ook verantwoordelijk voor het
organiseren van masterclasses zijn.
Wij hebben als bestuur gemerkt dat er vanuit de vereniging weinig vraag is naar de
mastercommissie en haar activiteiten. Dit jaar heeft één persoon gesolliciteerd naar de
mastercommissie. Het bestuur heeft samen met het commissielid onderzocht of het
mogelijk was om met andere verenigingen een business course te organiseren. Het idee
achter deze gezamenlijke business course is dat studenten zich kunnen inschrijven voor
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een bepaalde richting die ze willen volgen tijdens de reis. Daarnaast zouden een aantal
activiteiten gezamenlijk plaatsvinden.
Veel kantoren organiseren echter een eigen business course. Het is voor
masterstudenten vaak voordeliger om op een dergelijke business course mee te gaan. De
eigen bijdrage voor deze courses ligt namelijk een stuk lager en het is een goede manier
om kennis te maken met het kantoor. Deze courses concurreren met die van ons.
Daarnaast hebben wij gemerkt dat studenten minder actief worden bij onze vereniging
zodra zij beginnen aan hun masterstudie. Dit ligt volgens ons aan het algemene karakter
van onze vereniging. Masterstudenten zijn bezig met een specialiserende opleiding en
doen graag kennis op binnen dit gebied. De masterverenigingen van onze faculteit
hebben hen wat dat betreft meer te bieden. Daarnaast denken wij dat men door de
intensiteit van de studie, eventueel gecombineerd met stages, in mindere mate behoefte
heeft aan de evenementen die wij organiseren. Dit komt naar voren bij de activiteiten.
De
mastercommissie
heeft
een
masterclass
georganiseerd
over
bestuurdersaansprakelijkheid. Hier zijn ons inziens te weinig mensen op afgekomen.
In ogenschouw nemend dat wij vanuit het bestuur een behoorlijk budget voor de
mastercommissie hebben vrijgemaakt, er weinig vraag is naar de evenementen
georganiseerd door de mastercommissie en er stevige concurrentie is voor het
hoofdevenement van de commissie, hebben wij, in samenspraak met het commissielid,
besloten om niet langer door te gaan met de mastercommissie. Op deze manier blijven
geld en moeite bespaard en kunnen deze factoren worden aangewend op plekken waar
een hoger nettoresultaat is te behalen.

Jaarverslag 2018-2019

29

III. Activiteiten
3.1.

Studieverdiepende activiteiten

Ingevolge artikel 7 lid a van het huishoudelijk reglement der J.F.V. Grotius draagt de
assessor onderwijs de verantwoordelijkheid het academisch niveau van de vereniging
hoog in het vaandel te houden; hier zijn de studieverdiepende activiteiten voor bedoeld.
In het verenigingsjaar 2018 – 2019 hebben 29 studieverdiepende activiteiten
plaatsgevonden. Er wordt getracht de verschillende activiteiten zo divers mogelijk te
houden. Het bestuur heeft zijn best gedaan om het evenwicht tussen de
studieverdiepende, de studieverbredende en carrièregerichte activiteiten te behouden.
Hieronder vindt u een opsomming van de studieverdiepende activiteiten van het eerste
halfjaar.

3.1.1.
Congres
Het jaarlijks georganiseerde congres is met recht het juridisch hoogtepunt van het jaar.
Op 6 december 2018 bezochten 85 studenten het congres “De nieuwe rage: Arbitrage”.
Hieronder vindt u het programma van het congres:
09:00 – 09:45
09:45 – 10:00

10:00 – 11:00
11:00 – 11:45
12:00 – 12:45

13:45 – 14:30
Seminarkeuze

14:30 – 15:30
16:00 – 16:50
Seminarkeuze

Inloop
Welkomstwoord
Aimée de Goede – Praeses congrescommissie
Mr. Bommel van der Bend – Partner bij De Brauw Blackstone Westbroek
Arbitrage als alternatieve geschillenbeslechting en de NCC
Prof. mr. Henk Snijders – Universiteit Leiden
Traditionele rechtspraak en arbitrage; complementair of tegenstrijdig?
Mr. Klaas Mollema – Voorzitter Raad van Arbitrage voor de Bouw
Internationale arbitrage; de verschillen tussen het “traditionele” procederen en
internationale (arbitrage) procedures
Mr. Marieke van Hooijdonk – Partner bij Allen & Overy
Wat zijn de grenzen van consumentenarbitrage? Een bijzondere focus op e-Court en
bouwgeschillen
Prof. mr. dr. Charlotte Pavillon – Rijksuniversiteit Groningen
Great Cases: spraakmakende arbitrale vonnissen en toetsing door de Hoge Raad
Mr. Rob Meijer – Partner bij Houthoff Buruma
Investment Court versus Investeringsarbitrage
Prof. dr. Eric De Brabandere – Universiteit Leiden
Praktijkblok: Cross Examination
Mr. Matthias Kuscher – Partner bij De Brauw Blackstone Westbroek
Bloembollenarbitrage: de voordelen van kwaliteitsarbitrage binnen een
handelsbranche
Mr. Jan Coen Binnerts – Partner bij Pot Jonker Advocaten
Bouwcontractenrecht
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16:50 – 17:45

Mr. Rob Bleeker – Partner bij Rozemond Advocaten
Grensoverschrijdende arbitrage en de dynamiek tussen verschillende
rechtssystemen
Dr. Vesna Lazic – Universiteit Utrecht
Paneldebat, geleid door dagvoorzitter mr. Bommel van der Bend
In het paneldebat nemen deel: Prof. mr. Henk Snijders, mr. Klaas Mollema, mr. Rob
Meijer en dr. Vesna Lazic

17:45 – 18:00

Slotwoord
Aimée de Goede – Praeses congrescommissie
Mr. Bommel van der Bend – Partner bij De Brauw Blackstone Westbroek

18:00 – 19:30

Borrel met band

3.1.2.
Externe activiteiten
De externe activiteiten zijn de activiteiten die buiten het KOG plaats vinden. Het
afgelopen half jaar heeft de vereniging de onderstaande instanties bezocht.
Bezoek aan de Tweede Kamer
Op donderdag 4 oktober is de vereniging met haar leden afgereisd naar de Tweede
Kamer der Staten-Generaal. Dé plek van de Nederlandse volksvertegenwoordiging.
Tijdens ons bezoek hebben wij een rondleiding gekregen door de Tweede Kamer en zijn
wij in gesprek gegaan met parlementariër Foort van Oosten. De heer Van Oosten is
woordvoerder van justitie (onder meer aanpak criminaliteit, strafrecht, justitieel
jeugdbeleid, rechterlijke organisatie, rechtsbijstand, uitvoeringsketen), alsmede
koninklijk huis. Het evenement zat vol.
Bezoek aan de AEX
Op 17 oktober is J.F.V. Grotius naar de beurs in Amsterdam gegaan. Tijdens ons bezoek
aan de AEX hebben wij het een en ander geleerd over de oudste aandelenbeurs ter
wereld. We hebben het veel te horen gekregen over de geschiedenis van aandelen en de
rol van de beurs in de huidige samenleving. Het evenement zat vol.
Bezoek aan het International Criminal Court
Op 20 november heeft de vereniging een bezoek gebracht aan het ICC. Het International
Criminal Court is door de Verenigde Naties in het leven geroepen om personen te
vervolgen die worden verdacht van genocide, misdaden tegen de mensheid en
oorlogsmisdaden. Tijdens ons bezoek hebben een aantal medewerkers ons een
voorlichting gegeven over de werkzaamheden van het hof en we hebben wij een
‘hearing’ bijgewoond. Het evenement zat vol.
Bezoek aan de Nationale ombudsman
Op 26 november heeft de vereniging een bezoek gebracht aan de Nationale ombudsman.
De Nationale ombudsman is een onafhankelijke functionaris die klachten van burgers
over onbehoorlijk overheidsoptreden behandelt. Tijdens ons bezoek hebben wij een
presentatie gekregen over het werk van de ombudsman en hoe men klachten van
burgers beoordeeld en verwerkt. Het evenement zat niet vol.
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Bezoek aan de academie voor wetgeving
Op 22 februari heeft J.F.V. Grotius een bezoek georganiseerd aan de Academie voor
Wetgeving. Hier zijn wij van alles te weten gekomen over de speciale opleiding die
wetgevingsjuristen volgen. Deze juristen houden zich intensief bezig met het maken van
nieuwe wetten en controleren of de nieuwe en bestaande wetten aan de eisen voldoen.
Het evenement zat vol. Het evenement is over twee jaar weer voor herhaling vatbaar.

Kantoorbezoek Visser Schaap & Krijger
Op 26 februari heeft J.F.V. Grotius een bezoek aan het kantoor van professor Dirk Visser
georganiseerd. Hier heeft hij een lezing gehouden over de nieuwe wetgeving voor
bedrijfsgeheimen. Tijdens de lezing zijn we ingegaan op de achtergrond van de nieuwe
wet en de waarschijnlijke uitwerking van deze wet. Het evenement zat vol. Het
evenement is over twee jaar weer voor herhaling vatbaar.

Bezoek aan Eurojust
Op 12 maart heeft J.F.V. Grotius een bezoek aan Eurojust georganiseerd. Eurojust
bevordert de vervolging en samenwerking van de autoriteiten van EU-lidstaten op het
gebied van onder andere terrorisme en drugshandel. J.F.V. Grotius heeft een lezing
gehad over deze onderwerpen en de organisatiestructuur van Eurojust. Het evenement
zat vol. Het evenement is over twee jaar weer voor herhaling vatbaar.

Externe trip Frankfurt
In mei heeft J.F.V. Grotius een 3-daagse reis georganiseerd naar de beursstad van
continentaal Europa. In Frankfurt hebben wij een bezoek gebracht aan ‘die Deutsche
Bundesbank’ (De Duitse centrale bank, tevens de meest invloedrijke bank van het
Europese Stelsel van Centrale Banken), Simmons & Simmons en Baker McKenzie. Het
evenement zat vol. Het evenement is voor herhaling vatbaar, al raden wij elk jaar een
nieuwe stad aan.
Bij de Deutsche Bundesbank hebben wij het een en ander geleerd over de functie van de
centrale bank en hoe deze instelling zich verhoudt tot de Europese Centrale Bank. Bij
Simmons & Simmons hebben wij gesproken met partners van de firma en de daar
werkzame studenten. Zij hebben ons verteld over de rechtenstudie en
advocatenopleiding in Duitsland. Gedurende het bezoek aan Baker McKenzie hebben we
op activerende wijze geleerd over arbitrage en onderhandelen.
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Bezoek aan Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden
Op 19 mei heeft J.F.V. Grotius een bezoek aan de tbs-kliniek De Kijvelanden
georganiseerd. De Kijvelanden is een organisatie die zich richt op forensische
psychiatrie. Ze behandelen mensen met een psychiatrische stoornis, die met justitie in
aanraking zijn gekomen, of dreigen te komen. Tijdens het bezoek hebben we gesproken
met medewerkers en mensen die daar worden behandeld. Het evenement zat vol.

3.1.3.

Interne activiteiten

Huiskamerlezing juridische toelaatbaarheid van overheidspropaganda
De eerste huiskamerlezing van dit jaar stond in het teken van het onderzoek van de heer
Geldof. De heer Geldof deed onderzoek naar de juridische toelaatbaarheid van
overheidspropaganda. Tijdens zijn onderzoek heeft hij zich verdiept in vragen zoals:
‘heeft men het recht op vrije meningsvorming?’, ‘mag de overheid alles zeggen?’ en ‘mag
de overheid liegen?’ Het evenement is bezocht door 15 mensen.
Symposium: kraak de zaak
Op woensdag 14 november hebben Studiekring Over Strafrecht, Corpus Delicti en J.F.V.
Grotius een gezamenlijke debatavond gehouden over straftoemeting in het strafrecht.
Mr. drs. L. Noyon heeft onze debatavond afgetrapt met een inleiding over de strafzaken
van Micheal P. en Jasper S. en de bijbehorende theorie. Officier van justitie M.S. Warnaar
en advocaat mr. M. Lochs (Spong advocaten) hebben vervolgens beide kanten van de
zaken belicht. Zodra dit gedaan was, zijn de leden met elkaar in debat gegaan. De zaak is
uiteindelijk gesloten met het vonnis van senior rechter A mr. J.H. Janssen. Het
evenement is bezocht door 55 mensen.
Training leer studeren
Op 7 en 14 december werd er in samenwerking met de faculteit en CoDe een leer
studeren-training georganiseerd voor (voornamelijk eerstejaars) studenten. In deze
training werd hun een effectieve manier van studeren aangeleerd.
Collegetour Alexander Pechtold
Op 17 december heeft de vereniging een collegetour georganiseerd met Alexander
Pechtold. De heer Rijpkema, afdeling encyclopedie van de rechtswetenschap, zat de
collegetour voor. Doordat de heer Pechtold gestopt is in de Tweede Kamer kon hij
redelijk vrij spreken. Het evenement werd bezocht door 85 mensen.
Masterclass bestuurdersaansprakelijkheid: ‘Gelegenheid schept de dief’
Op 15 oktober heeft de vereniging haar eerste masterclass van het jaar gehouden. De
masterclass werd gegeven door Dhr. Frederik Barthel, partner bij HS Law. Hij is
gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, met name de (bestuurders)aansprakelijkheid. Als advocaat en curator heeft hij geregeld te maken met turboJaarverslag 2018-2019
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liquidaties en fraude. Hier heeft hij ons dan ook het een en ander over verteld. Dankzij
de vele praktijkvoorbeelden is abstracte stof concreet geworden.

Lezing public affairs
Op 19 februari heeft J.F.V. Grotius een lezing georganiseerd over Public Affairs. Tijdens
deze lezing spraken twee medewerkers van de Public Affairs Academie. Tijdens deze
lezing is ons verteld over de basisprincipes van public affairs en hebben een kijkje
achter de schermen gekregen van de lobbywereld. Het evenement zat vol. Het
evenement is over twee jaar weer voor herhaling vatbaar.

Huiskamerlezing Publieke opinie vs. Strafrechtspleging
op 6 maart heeft J.F.V. Grotius een lezing georganiseerd die in het teken stond van de
invloed van media op het werk van strafrechters en het Openbaar Ministerie. De lezing
werd gehouden door Lucas Noyon, die sinds januari 2015 als Ph.D.-fellow verbonden is
aan de afdeling strafrecht. Hij heeft ons alles verteld over zijn eigen onderzoek, dat is
gericht op de wisselwerking tussen de publieke opinie en het stelsel van
strafrechtspleging. Het evenement zat vol.

DNA-paneldebat
Op dinsdag 23 april heeft J.F.V. Grotius, onder leiding van Bas de Wilde, docent aan de
Vrije Universiteit Amsterdam en kenner van het strafrechtelijk bewijsrecht, een debat
georganiseerd over het al dan niet verplichten van DNA afname. Aan dit debat hebben
drie partijen meegedaan. Zo heeft officier van justitie Rob Kloos het Openbaar Ministerie
vertegenwoordigd en heeft Mette Rurup het verhaal van de politie vertolkt. Daarnaast
heeft een afgevaardigde van de Nederlandse Orde van Advocaten de kant van de
advocaten belicht. Er waren 40 mensen aanwezig.

Professorendiner
Op maandag 6 mei heeft J.F.V. Grotius het professorendiner georganiseerd. De studenten
hebben hier een unieke kans gekregen om, in een gezellige sfeer, vragen te stellen aan
professoren. Tussen de gangen door hebben een aantal professoren de studenten
toegesproken over hun vakgebied of over hun academische carrière. Het evenement zat
vol.

Collegetour met Gerald Roethof
Op 22 mei heeft J.F.V. Grotius een lezing georganiseerd met Gerald Roethof in de vorm
van een college tour. Tijdens deze college tour heeft Roethof ons verteld over ervaringen
die hij heeft opgedaan in de advocatuur en heeft hij gesproken over zijn studententijd.
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Er waren 60 mensen aanwezig. Het evenement is over twee jaar weer voor herhaling
vatbaar, afhankelijk van de zaken die hij op dat moment doet.

Huiskamerlezing Brexit
Op 20 mei heeft J.F.V. Grotius een lezing georganiseerd met PhD-fellow Daniel Carter
over de Brexit. Daniel Carter heeft ons verteld over de huidige situatie in GrootBrittannië, zijn ervaringen met de Brexit en zijn Britse visie en verwachtingen. Het
evenement zat vol. Wel kan er worden teruggeblikt op de Brexit.

Masteroriëntatie Staats- en Bestuursrecht
Op 24 april heeft J.F.V. Grotius de Masteroriëntatie Staats- en Bestuursrecht
georganiseerd. De masteroriëntatie werd georganiseerd door universitair hoofddocent
Drahmann. Tijdens dit interactieve college heeft hij toegelicht wat de masterstudie
Staats- en Bestuursrecht inhoudt en welke kansen de master biedt op de banenmarkt.
Het evenement zat niet vol. De masteroriëntatiereeks is geen succesformule. Wil er weer
iets masteroriënterend plaatsvinden, dan moet er worden gekeken naar een andere
opzet.

Masteroriëntatie Arbeidsrecht
Op 11 mei heeft J.F.V. Grotius de Masteroriëntatie Arbeidsrecht georganiseerd. De
masteroriëntatie werd georganiseerd door professor Barentsen. Tijdens dit interactieve
college heeft hij toegelicht wat de masterstudie Arbeidsrecht inhoudt en welke kansen
de master biedt op de banenmarkt. Het evenement zat niet vol. De
masteroriëntatiereeks is geen succesformule. Wil er weer iets masteroriënterend
plaatsvinden, dan moet er worden gekeken naar een andere opzet.

Masteroriëntatie Europees Recht
Op 7 mei heeft J.F.V. Grotius de Masteroriëntatie Europees Recht georganiseerd. De
masteroriëntatie werd georganiseerd door universitair hoofddocent Jorrit Rijpma.
Tijdens dit interactieve college heeft hij toegelicht wat de masterstudie Europees Recht
inhoudt en welke kansen de master biedt op de banenmarkt. Het evenement zat niet vol.
De masteroriëntatiereeks is geen succesformule. Wil er weer iets masteroriënterend
plaatsvinden, dan moet er worden gekeken naar een andere opzet.

Masteroriëntatie Public International Law
Op 14 mei heeft J.F.V. Grotius de Masteroriëntatie Public International Law
georganiseerd. De masteroriëntatie werd georganiseerd door universitair docent
Daniëlla Dam. Tijdens dit interactieve college heeft zij toegelicht wat de masterstudie
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Public International Law inhoudt en welke kansen zij biedt op de banenmarkt. Het
evenement zat niet vol. De masteroriëntatiereeks is geen succesformule. Wil er weer iets
masteroriënterend plaatsvinden, dan moet er worden gekeken naar een andere opzet.

Masteroriëntatie Encyclopedie en Filosofie van het recht
Op 15 mei heeft J.F.V. Grotius de Masteroriëntatie Encyclopedie en Filosofie van het
recht georganiseerd. De masteroriëntatie werd georganiseerd door professor Cliteur.
Tijdens dit interactieve college heeft hij toegelicht wat de masterstudie Encyclopedie en
Filosofie van het recht inhoudt en welke kansen de master biedt op de banenmarkt. Het
evenement zat niet vol. De masteroriëntatiereeks is geen succesformule. Wil er weer iets
masteroriënterend plaatsvinden, dan moet er worden gekeken naar een andere opzet.

3.1.4 Overige studieverdiepende activiteiten

Boekenverkoop
De Juridische Faculteitsvereniging Grotius heeft ook dit verenigingsjaar weer op vier
momenten in het jaar studieboeken verkocht aan haar geregistreerde leden. Voor
aanvang van ieder blok worden de boeken voor deze periode verkocht. Studenten kopen
boeken via de volgende link: http://www.jfvgrotius.nl/1304. Hier wordt veelvuldig
gebruik van gemaakt. Zoals gewoonlijk kregen de leden 5% korting op de boeken en
ontvangt J.F.V. Grotius hier een vergoeding vanuit onze leverancier over, zodat de
vereniging activiteiten voor haar leden kan neerzetten. De boekenverkoop is zeer
populair levert de leden en de vereniging veel voordelen op. Het levert de leden geldelijk
voordeel op en de vereniging kan door deze inkomstenbron investeren in de vereniging
en evenementen. Tot slot hebben leden de mogelijkheid om tegen een gereduceerd
tarief samenvattingen en tentamentrainingen aan te schaffen.

Facultaire Ouderdag
Op 9 maart 2019 bezochten ouders van eerstejaarsstudenten vanuit alle hoeken van het
land de juridisch faculteit voor de jaarlijkse ouderdag van J.F.V. Grotius. De dag bestond
uit een plenair openingswoord door verschillende sprekers. De eerstejaarscommissie
praeses Roos van der Plas en praeses der J.F.V. Grotius Fabian Snijders spraken over het
studentenleven en over Grotius. Vervolgens nam decaan professor van der Leun het
over en schetste een algemeen beeld over alle facetten van de faculteit. Prof. mr. E.
Koops – hoogleraar Rechtsgeschiedenis en beschermheer van de vereniging- vertelde op
humoristische wijze over het recht in het kader van drones. Er vond vervolgens een
door de eerstejaarscommissie verzorgde lunch plaats. Hierna werden de aanwezigen
getrakteerd op een rondleiding door de faculteit en een werkgroep Burgerlijk recht van
Jaarverslag 2018-2019

36

docenten. De dag werd afgesloten met een heerlijke borrel. De dag duurde in totaal van
10:00 uur tot 18:00 uur. Het was drukker bezocht dan ooit tevoren.

Studiereis: Legal Experience Seoul
Deze studiereis vond plaats van 6 april tot en met 16 april. Hoewel de reis is
georganiseerd door de assessor evenementen, bevatte de reis in overwegende mate
studieverdiepende activiteiten. Vandaar de keuze om de studiereis onder het kopje
‘studieverdiepend’ in plaats van ‘studieverbredend’ te plaatsen. De volgende activiteiten
zijn ondernomen:
 Bezoek Jonggak tempel
 Bezoek Gyeongokgung Palace, Buckchon Hanok Village, Changdeokgung Palace,
Jongmyo Shrine
 Kantoorbezoek Yulchon
 Traditioneel eten in restaurant Choigozip
 Fietstour langs Hanok River
 Kantoorbezoek Kim & Chang
 Bezoek Sungkyunkwan University (SKKU)
 Bezoek Nederlandse Ambassade
 Bezoek N Seoul Tower
 Bezoek Seodaemun Prison
 Kantoorbezoek Lee & Ko
 Kantoorbezoek Herbert Smith Freehills (HSF)
 Bezoek War Museum
 Bezoek aan Demilitarized Zone (grens met Noord-Korea)
 Klim door de tunnel in de DMZ
 Bezoek Bukhansan National Park

3.2.

Studieverbredende activiteiten

Ingevolge artikel 8 lid a van het huishoudelijk reglement draagt de assessor
evenementen de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de studieverbredende
activiteiten. In het verenigingsjaar 2018 – 2019 hebben 48 studieverbredende
activiteiten plaatsgevonden. Bij het organiseren van deze activiteiten is getracht een
goede verdeling in de soort studieverbredende activiteiten te houden.

Jaarverslag 2018-2019

37

3.2.1.
Borrels
Gedurende het afgelopen halfjaar hebben de Grotianen mogen genieten van de
verenigingsborrels. Het borrelbeleid streeft ernaar om eens in de twee weken een borrel
aan te bieden die van 20:00 – 22:00 duurt. Door deze tijd aan te houden ondervinden
leden geen hinder door al dan niet verplichte werkgroepen. Uiteraard hebben wij
rekening gehouden met de tentamenperiodes bij het plannen van de borrels. Wij
ervaren de borrels dit eerste halfjaar als een groot succes nu zij over het algemeen druk
bezocht zijn. Dit geeft voor ons dan ook voldoende aanleiding om het huidige
borrelbeleid niet te wijzigen. De volgende borrels zijn georganiseerd:
4 september: Kick-off borrel
Deze borrel had als doel veel eerstejaars rechtenstudenten kennis te laten maken met de
vereniging en elkaar.
27 september: Congresborrel
Tijdens de Congresborrel werd het thema van het congres bekend gemaakt.
11 oktober: Pleitborrel
Een borrel om leden bewust te maken van alle mogelijkheden omtrent de
pleitevenementen georganiseerd door de pleitcommissie.
8 november: Herfstborrel
Op deze borrel in het najaar hadden de leden de mogelijkheid speciaal bier te bestellen
van hun Grotiuspas.
29 november: Studiereisbekendmakingsborrel
Op deze borrel werd de locatie van de studiereis respectievelijk Seoul bekendgemaakt.
13 december: Foute kersttruienborrel
Op 13 december werd de laatste borrel van 2018 in foute kersttruien gehouden.
17 januari: Nieuwjaarsborrel
Op 17 januari werd de eerste borrel van kalenderjaar 2019 gehouden. Er is champagne
geschonken om op het nieuwe jaar te proosten.
22 januari: Borrel skireis
De skireisborrel vond op 22 januari plaats. Onder het genot van een biertje, een wijntje
of een frisje konden alle studenten die zich hadden aangemeld voor de skireis elkaar
alvorens we op reis gingen, leren kennen.
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14 februari: Valentijnsborrel
Op uitgerekend 14 februari vond de valentijnsborrel plaats. De borrel was een groot
succes waarbij ongeveer 80 leden genoten van hun drankje bij de Keyzer.

21 februari: Bestuurs-interesseborrel
De bestuurs-interesseborrel vond plaats op 21 februari. Dit was een wat kleinere borrel,
waar de studenten die eventueel interesse hadden in een bestuursjaar meer informatie
kregen over wat een bestuursjaar inhoudt, waar je allemaal mee in aanraking komt en
wat een bestuursjaar bij J.F.V. Grotius kost en oplevert.

7 maart: Studiereisborrel
Op 7 maart vond de studiereisborrel plaats. De borrel was bedoeld om alle studenten die
meegingen op studiereis nog de laatste informatie te geven. Wat kan er gebeuren in
Seoul, hoe werkt het openbaar vervoer en wat houdt het programma in? Daarna konden
de studenten op een informele manier kennis met elkaar maken.

14 maart: Pleitborrel
De borrel van 14 maart stond in het teken van pleiten. Het nieuwe dispuut was de AV
hiervoor ingestemd. J.P.D. Appél heeft op een feestelijke manier zijn nieuwe logo onthuld
en geproost op het nieuwe dispuut.

18 april: Borrel
Op 18 april vond de borrel plaats. Door de studiereis en tentamens was er een wat
groter gat tussen de borrels in. Daardoor was het wel een extra drukke borrel waar de
leden weer goed met elkaar konden praten.

14 mei: Bestuursbekendmakingsborrel
Op 14 mei vond de bestuusbekendmakingsborrel plaats. Het 99e kandidaatsbestuurs
werd op deze borrel op een feestelijke manier bekend gemaakt. Er waren zo’n 150 leden
aanwezig.
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13 juni: Borrel
13 juni was het na de tentamens weer tijd voor een borrel. Hier konden de studenten
weer bijpraten en genieten van het zomerse weer.

27 juni: Almanakborrel
Op 27 juni zal de almanak van het verenigingsjaar 2018-2019 worden gepresenteerd. De
leden kunnen er een ophalen bij de borrel.
3.2.2.
Feesten
Het afgelopen jaar zijn drie feesten georganiseerd in studentendiscotheek HiFi.
A. Sociaal: Jungle by night
Het eerste feest vond plaats op 26 september 2018. Het thema was “Jungle by night”. Dit
thema was ook terug te zien in de versiering. Het feest is goed bezocht en kan daarom
worden bestempeld als een succes.
A. Sociaal: Diesfeest 101 nachten
Het Diesfeest vond plaats op 21 november 2018 en had wegens het aantal jaar dat de
vereniging bestaat als thema 101 nachten. Het thema was terug te vinden in de
aankleding en de themakleding van de gasten.

Interfacultair feest
Op 12 maart vond het interfacultair feest plaats. In samenwerking met MFLS, CoDe,
Labyrint, de B.I.L. en de HSVL heeft Grotius het interfacultaire feest georganiseerd. Het
was een groots feest in de Nobel met zo’n 500 studenten. Het thema was Stuco en Stitch.

3.2.3.

Sportgerelateerde activiteiten

Lacrosse
Op 7 november 2018 vond de eerste officiële activiteit plaats van de sportcommissie.
Alle deelnemers waren bedrijvig en enthousiast. Het was een goed begin voor deze
commissie met nog vele evenementen in het vooruitzicht.
Dancing on ice
De laatste activiteit van 2018 vond plaats op 20 december op de schaatsbaan op de
Nieuwe Rijn waar 25 deelnemers konden schaatsen en daarna konden genieten van
warme chocomelk of glühwein.
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Tubegliden
Het tubegliden vond plaats in de Uithof bij Den Haag op 23 januari. Er konden 25
deelnemers glijdend van de berg op een band naar beneden. Het is als een leuke
activiteit ervaren.

Kickboksen
Op 6 maart heeft J.F.V. Grotius een kickboksles georganiseerd. Tijdens deze les zijn de
basisprincipes van het kickboksen uitgelegd en hebben de deelnemers met elkaar
gespard. Al met al een leuke verbindende activiteit. Het evenement zat vol. Het
evenement is over een of twee jaar voor herhaling vatbaar.

Airsoften
Op 24 april heeft J.F.V. Grotius een airsoft evenement georganiseerd. De deelnemers
hebben tegen elkaar gespeeld in drie verschillende spelopzetten. Al met al een leuke
verbindende activiteit. Het evenement zat vol. Het evenement is volgend jaar voor
herhaling vatbaar. De studenten waren erg enthousiast.

Klimmen
Op 7 mei heeft J.F.V. Grotius een klimactiviteit georganiseerd. De klimactiviteit heeft
plaatsgevonden bij het klimeiland op het Vlietland. Na het klimmen is er met de groep
gegeten. Al met al een leuke verbindende activiteit. Het evenement zat vol. Het
evenement is over een of twee jaar voor herhaling vatbaar.
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3.2.4.

Overige studieverbredende activiteiten

Introductieweekend
Het introductieweekend is het eerste moment dat de eerstejaars echt de vereniging en
elkaar leren kennen. Ondanks de moeizame voorbereiding was het weekend erg
geslaagd. Het vond dit jaar plaats van 7 t/m 9 september met 100 eerstejaarsstudenten
in Alphen, Noord-Brabant. Het was voor het eerst dat het weekend helemaal vol zat. Het
thema was “Grotius: Elke dag een feestje”.
Bierproeverij
Dit evenement werd gehouden in Biercafé Olivier op 11 september 2018. Het was de
laatste activiteit van de activiteitencommissie sociaal ’17-’18. Het was een mooie
afsluiter voor hen en een goed begin van het collegejaar. Alle dertig deelnemers waren
enthousiast.
Constitutieborrel
Op 18 september 2018 vond de jaarlijkse constitutieborrel van J.F.V. Grotius plaats om
het 98e Bestuur te feliciteren met haar constitutie. De vele genodigden, waaronder leden
van J.F.V. Grotius, alumni en verenigingsbesturen vierden deze feestelijkheid in de grote
zaal van studentenvereniging Quintus.
Follow-upactiviteit: bootje varen
Op 25 september hebben de eerstejaars die deelnamen aan het introductieweekend
gevaren over de grachten van Leiden onder het genot van een drankje en wat snacks.
Het was mooi om te zien hoe enthousiast iedereen was over het introductieweekend en
hoe actief velen wilden worden binnen de vereniging.
Eerstejaarsactiviteit: barbecueën
Op 27 september 2018 vond het barbecueën plaats voor eerstejaars dat oorspronkelijk
voor dit collegejaar nog plaats zou vinden. Wegens weeromstandigheden is dit
verplaatst naar het huidige verenigingsjaar.

Commissieledenkennismakingsavond
Op 6 november 2018 vond de commissieledenkennismakingsavond plaats. De avond
stond in het teken van teambuilding, opdat commissieleden elkaar beter leerden
kennen. De activiteit werd afgesloten met een drankje in de Keyzer.
Uitwisseling Zuid-Afrika
Van 27 november t/m 8 december 2018 verbleven vijf Zuid-Afrikanen in Leiden. Ze
hebben deze dagen verschillende delen van Nederland gezien, zoals Volendam,
Amsterdam en de Efteling.
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Sinterkerst en nieuw kroegentocht
Op de avond voor Sinterklaas, 4 december 2018, vond er een kroegentocht plaats. De
zeer enthousiaste deelnemers hadden onder andere kersttruien aan en gingen zo vijf
bekende kroegen langs. De avond werd afgesloten in de Roebels onder het genot van een
aantal zwevertjes.
Kinderen van Aleppo
Op 10 december vond de voorstelling ‘Kinderen van Aleppo plaats’. Dit was een
voorstelling georganiseerd door vluchtelingstudenten over de lastige situaties in hun
land van herkomst: Syrië. Het was een indringende voorstelling die door de
samenwerking met het UAF tot stand is gekomen.
Tv opnames ‘Weet Ik Veel’
Woensdag 12 december 2018 hebben 35 deelnemers deelgenomen aan de tv opnames
van ‘Weet Ik Veel’. Het interessant om dit programma achter de schermen mee te mogen
maken en de kennis van de studenten is daar getest.
Eerstejaarsactiviteit: Kerstpubquiz
Op 13 december vond de kerstpubquiz plaats in een van de zalen in café de Keyzer. Het
was een overgeboekte activiteit waarbij eerstejaars in foute kersttrui deel konden
nemen aan een quiz die in teken stond van de kerstdagen. Hierna konden de deelnemers
aansluiten bij de borrel.
Kerstdiner
Het jaarlijks terugkerende kerstdiner vond dit jaar plaats in Koetshuis De Burcht op 18
december 2018. Het thema was “Christmas Chique” en de deelnemers hebben genoten
van een driegangendiner.

Goede doelen: Rozenactie
In januari en begin februari vond de rozenactie van de goede doelen-commissie plaats.
Voor Make-A-Wish Nederland is er door de goede doelencommissie een rozenactie
opgezet. Studenten konden elkaar rozen sturen. Alle opbrengsten van de rozen gingen
naar het goede doel. Hiermee is €100,- opgehaald.

Skireis
Van 2 tot 10 februari zijn wij met een groep van 30 Grotianen naar La Plagne afgereisd
om te wintersporten. Naast de dagen op de pisten heeft de kleine reiscommissie
meerdere evenementen georganiseerd zoals een pubquiz, spelrondes en een
karaokeavond. De reis bevatte een sociaal en actief programma. Deze reis stond in het
teken van de versterking van de onderlinge band.
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Gala: Gemaskerd bal
Het gala vond plaats op 15 februari in Kasteel Oud Wassenaar. Het was een groot succes.
In samenwerking met CoDe is er voor zo’n 250 studenten een feestelijke avond
georganiseerd waarbij iedereen er op zijn zondags best uitzag. Tevens hadden zowel
leden als externen in het begin een masker op.

Biercantus
De biercantus vond dit jaar plaats op de sociëteit van Quintus op 20 februari. Het was
een gezellige avond waarbij de studenten met een biertje in de hand luidkeels hebben
meegezongen met alle oude en nieuwe meezingers.

Eerstejaarsactiviteit: tv-uitzendingen De Wereld Draait Door
Op 26 en 27 februari zijn wij beide dagen met een groep van 15 Grotianen naar
Amsterdam gegaan om deel uit te maken van het publiek bij een uitzending van De
Wereld Draait Door. Achteraf zijn de deelnemers beide avonden op de foto gegaan met
Mathijs van Nieuwkerk.

Uitwisseling Gent
Op 4 en 5 april vond de uitwisseling met Gent plaats. De studenten uit België hebben in
twee dagen tijd Leiden leren kennen. Daarnaast hebben zij een pleitwedstrijd tegen
studenten uit Leiden gehad en de Thorbecke-lezing bijgewoond.

Goede doelen: Golfclinic
Op 19 april vond een golfclinic plaats. De Golfclinic werd verzorgd door Roderick
Kwekkeboom. Hij heeft een basisles gegeven in het golfen. De studenten die hieraan
meededen, betaalde een bepaalde deelnemersbijdrage, die geheel ten goede is gekomen
aan het goede doel. Hiermee is €250,- opgehaald.

A.sociaal: Borrelboot
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Op 13 mei heeft a.sociaal met zo’n 30 studenten, onder het genot van een drankje, over
de Leidse grachten gevaren.

Festival Hooikoorts: Beachvibes
Op 14 juni vond het festival Hooikoorts plaats. Dit was de eerste editie. In samenwerking
met MFLS is er voor om en nabij de 500 studenten een festival als afsluitend feest
georganiseerd. Hierbij waren onder andere the Partysquad en Barry Badpak aanwezig
om de studenten te vermaken. Het festival vond plaats op het USC terrein.

Goede doelencommissie: Cocktailbar
Op het festival van 14 juni, wat georganiseerd werd door A.sociaal, heeft de goede
doelencommissie een cocktailbar opgezet. De studenten konden hier verschillende
cocktails kopen, die de goede doelencommissie maakte. Hiermee is om en nabij de
€500,- opgehaald.

Eerstejaarstrip: Maastricht
De eerstejaarstrip is een tweedaagse trip voor eerstejaars studenten op 20 en 21 juni.
Een hele dag was gevuld met allerlei activiteiten, waaronder een grottentocht van de
Pietersberg, een boottocht, een driegangenmenu in hartje Maastricht en een
drankproeverij. Op de tweede dag werden alle deelnemers verblijd met een brunch.

Kleine reis: Boedapest
Van 6-07-2019 tot en met 11-07-2019 zijn wij met een groep van 30 Grotianen naar
Boedapest afgereisd. De kleine reis bevatte een sociaal en cultureel programma. Deze
reis stond in het teken van de versterking van de onderlinge band.

Commissieledenbedankdag
Op 19 juni vond de commissieledenbedankdag plaats. Helaas viel een deel van het
programma uit (bootje varen kon niet doorgaan wegens het weer), maar er is
gebarbecued, een pubquiz gehouden en kroegentocht gedaan.
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3.3.

Carrièregerichte activiteiten

Ingevolge artikel 9 lid a van het huishoudelijk reglement draagt de assessor carrière en
acquisitie zorg voor het organiseren van de carrièregerichte activiteiten. Bij het
organiseren van deze activiteiten is getracht een goede verdeling in de soort
carrièregerichte activiteiten te houden.
Als faculteitsvereniging proberen wij onder andere onze leden voor te bereiden op de
arbeidsmarkt doormiddel van bezoeken aan bijvoorbeeld advocatenkantoren en
overheidsinstanties of workshops. In het eerste jaar van 2018-2019 hebben 16
carrièregerichte activiteiten plaatsgevonden.

Jaarverslag 2018-2019

46

Sollicitatietraining Simmons & Simmons
Woensdag 10 oktober organiseerde de carrièrecommissie een sollicitatietraining in
samenwerking met Simmons & Simmons. De training werd verzorgd door Claire van
Raay, recruiter van Simmons & Simmons. Tijdens dit evenement heeft Claire ons geleerd
hoe je een sollicitatiebrief moet schrijven, hoe je een goed en duidelijk cv opstelt, wat je
wel of juist niet moet doen tijdens een sollicitatiegesprek en tot slot kon jouw eigen cv
gecheckt worden door Claire. Naar dit evenement zijn 55 studenten gekomen.
Recruitmentdiner
Op donderdag 20 november vond het recruitmentdiner te Koetshuis de Burcht plaats, in
samenwerking met Simmons & Simmons, HVG Law, Van Doorne en BarentsKrans. Het
diner was een groot succes. Studenten genoten van een overheerlijk diner, terwijl zij
spraken met advocaten van kantoren. Voor dit evenement was er plek voor 24
studenten. In totaal hadden voor het recruitmentdiner 45 studenten zich aangemeld. De
kantoren hebben een selectie gemaakt op basis van cv.
Pleittraining I en II
Op 13 en 27 november heeft de pleitcommissie tweemaal een pleittraining
georganiseerd. Sophie Stolker, advocate bij Delissen Martens, en Sharona Heeroma,
advocate bij Pels Rijcken hebben tijdens de trainingen aan de studenten hun ervaringen
gedeeld. Daarnaast was er de mogelijkheid om als student zelf te pleiten. Bij beide
trainingen was er ruimte voor 25 studenten. Beide trainingen zaten helemaal vol.
E-assessmenttraining I en II
Op 26 november en 6 mei vonden tweemaal een e-assessmenttraining plaats. J.F.V.
Grotius bood in samenwerking met Careerstarter een korte e-assessmenttraining en een
lange training aan. Gedurende deze training maakten de deelnemers van elk onderdeel
(numeriek, verbaal en logisch redeneren) een aantal testen. Daarnaast werd natuurlijk
uitgelegd hoe je deze onderdelen het beste kan maken. De korte training zat vol, de
lange training nagenoeg.

LinkedIn-workshop
Deze workshop werd georganiseerd in samenwerking met Robert Walters; één van de
grootste spelers op het gebied van selectie en werving. Zij hebben de studenten geleerd
wat een representatief profiel is, hoe je snel wordt gevonden door recruiters et cetera.
Ook was er tijdens deze workshop de mogelijkheid om een nieuwe LinkedIn-foto te
laten maken. Naar dit evenement zijn 55 studenten gekomen.

Legal English-workshop
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Op maandag 4 februari organiseerde de carrièrecommissie van J.F.V. Grotius, in
samenwerking met Mercator, een twee uur durende workshop. Tijdens deze workshop
kregen studenten de mogelijkheid om zichzelf te verbeteren in het lezen van Engelse
juridische teksten. Daarnaast zijn de studenten tijdens de workshop bezig geweest met
het verbeteren van hun Engelse uitspraak. Dit evenement zat helemaal vol.

Leidse Juridische Bedrijvendag
Op 12 februari 2019 was de jaarlijkse Leidse Juridische Bedrijvendag in Kasteel Oud
Poelgeest. Het thema van de Leidse Juridische Bedrijvendag was “Your key to success”.
De aanwezige kantoren waren: Simmons & Simmons, HVG Law, De Brauw Blackstone
Westbroek, CMS, Ploum, Bird & Bird, Pels Rijcken, De Nederlandsche Bank en
Dirkzwager.
Het programma zag er als volgt uit:
13.00 – 14.00 uur Ontvangst met koffie/thee
14.00 – 15.15 uur Workshop ronde 1
15.15 – 15.45 uur Pauze
15.45 – 17.00 uur Workshop ronde 2
17.00 – 19.00 uur Borrel & Banenmarkt
Op deze dag konden de studenten ontdekken wat bij hen past. Zij kregen de
mogelijkheid om te luisteren naar verhalen van advocaten en recruiters. Zij proefden de
sfeer van de kantoren tijdens workshops en kregen de ultieme mogelijkheid om hun
netwerk uit te breiden op de afsluitende borrel en banenmarkt.
Naar dit evenement zijn ongeveer 150 studenten gekomen.

Kantoorbezoek HVG Law
Op 28 februari vond het kantoorbezoek plaats met HVG Law. Tijdens dit kantoorbezoek
werd een workshop Social Styles gegeven. Tijdens deze workshop werd er gekeken naar
de verschillende communicatiestijlen van mensen. Er werden verschillende
gedragsstijlen behandeld.

Soft skills-workshop
Op 7 maart vond de soft skills-workshop plaats. Tijdens dit event werd er door middel
van oefeningen gewerkt aan ieders presentatie skills. Daarnaast werd er stilgestaan bij
verschillende belangrijke verbale en non-verbale communicatie leerstukken.
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Eén-op-één gesprekken
Op 15 maart, 29 april en 21 mei vonden één-op-één gesprekken plaats met verschillende
kantoren. Tijdens deze gesprekken kregen studenten de mogelijkheid om op een
laagdrempelige manier een kantoor beter te leren kennen. De gesprekken vonden plaats
in samenwerking met HVG Law, De Brauw Blackstone Westbroek en Simmons &
Simmons.

Bedrijfsjuristenavond
Op 30 april organiseerden J.F.V. Grotius en IBL FSA Mercator de bedrijfsjuristenavond.
Toonaangevende bedrijven waren tijdens dit evenement aanwezig. Door middel van
twee workshops leerden studenten op een informele manier deze bedrijven kennen.
Daarnaast werd de avond afgesloten met een borrel met deze bedrijven.

Kantoorbezoek Stibbe
Op donderdagmiddag, 25 april, organiseerde Stibbe speciaal voor studenten de
Koningsdagspecial Stibbe Talks! Tijdens deze Stibbe Talks gingen
Bestuursrechtadvocaten in op diverse ins and outs van ons Koningshuis met betrekking
tot de wet.

Eerstejaarsactiviteit: kantoorbezoek Lexence
Op dinsdag 7 mei vond het kantoorbezoek bij het kantoor Lexence plaats. Wij gingen
met een groep van ongeveer 20 eerstejaars studenten. Het bezoek was ook toegespitst
op eerstejaars. Na een introducerende presentatie, en een motiverende toespraak van
een partner, werd de groep opgedeeld in tweeën om zo een escaperoom-wedstrijd te
houden. Hierna vonden speeddates plaats met kantoorgenoten. Er wat afgesloten met
een borrel waar de eerstejaars hun laatste vragen konden stellen.
Kantoorbezoek Geelkerken
Op 8 mei vond het jaarlijkse kantoorbezoek met het net gefuseerde kantoor La Gro
Geelkerken Advocaten plaats. Tijdens dit informele kantoorbezoek kregen de studenten
een presentatie over de beroepsopleiding. Daarna werd het bezoek afgesloten met een
borrel op kantoor.

Leidsch Debat
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Het Leidsch Debat vond plaats op woensdag 15 mei in de Marekerk te Leiden. Het debat
ging over de verkiezingen voor het Europees Parlement. Dit evenement was een
samenwerking tussen verschillende verenigingen, te weten: B.I.L., Code, Elsa, HSVL,
SPIL, StOP en J.F.V. Grotius. Op de avond gingen verschillende politiek partijen
debatteren. Het evenement was open voor iedereen en had als doel om een beter beeld
te geven wat alle politieke partijen inhouden.

3.4.

Faciliteiten

Het afgelopen halfjaar heeft de vereniging verschillende faciliteiten haar leden
aangeboden. Denk hierbij aan de boekenverkoop, die op het moment van schrijven nog
doorloopt, de ledenpas, waarmee leden verschillende kortingen krijgen bij de
aangesloten winkels.
3.4.1.
Boekenverkoop
Voor aanvang van ieder blok worden de boeken voor deze periode verkocht. Studenten
kunnen hun boeken via de website. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Zoals
gewoonlijk ontvangen studenten 5% korting op de boeken en gaat een deel van de
opbrengsten naar de vereniging, zodat zij activiteiten voor haar leden kan neerzetten.
Tevens hebben leden de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief samenvattingen
en tentamentrainingen aan te schaffen. De boekenverkoop zoals die door het 94e
bestuur is vormgegeven, is een groot succes en levert de vereniging veel voordelen op.
In tegenstelling tot de verwachtingen zijn de opbrengsten van de boekenverkoop
nagenoeg gelijk gebleven.

3.4.2.
Ledenpas
De ledenpas is geïntroduceerd door het 95e bestuur. Middels deze pas kunnen leden
hun consumpties op de borrels gratis halen en ontvangen zij bij verschillende winkels
kortingen. Denk bijvoorbeeld aan Wines & More en House of Graces. Het bestuur heeft
getracht de bekendheid van de ledenpas te vergroten door het bestaan en de voordelen
ervan actief te promoten. Veel leden hebben hun ledenpas het afgelopen half jaar
opgehaald.

3.4.3.
Tentamentrainingen
Leden kunnen via hun lidmaatschap bij Grotius met korting een tentamentraining
volgen bij onze tentamentrainingpartner.
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3.4.4.
Samenvattingen
Leden kunnen middels hun lidmaatschap met korting samenvattingen aanschaffen via
onze samenvattingenpartner.
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IV. Jaaroverzicht
Op het moment van schrijven heeft het bestuur in samenwerking met haar behulpzame
commissies het afgelopen jaar 40 geweldige activiteiten neergezet. Hierbij is getracht
om goede verdeling in het soort activiteiten te bewerkstelligen. Hieronder vindt u een
overzicht van de verdeling van activiteiten het afgelopen halfjaar.
September 2018
Algemene vergadering
Kick-off Borrel
Introductieweekend
Bierproeverij
Constitutieborrel
Follow-upactiviteit:
Bootje varen
A.sociaal: Jungle by night
Eerstejaarsactiviteit:
Barbecueën
Congresborrel

31 augustus 2018
4 september 2018
7 september 2018
11 september 2018
18 september 2018
25 september 2018
26 september 2018
27 september 2018
27 september 2018

Oktober 2018
Huiskamerlezing: Juridische
toelaatbaarheid van
overheidspropaganda
Bezoek aan de Tweede Kamer
It’s your future:
Sollicitatietraining
Pleitborrel
Masterclass:
Bestuurdersaansprakelijkheid
Bezoek aan AEX

November 2018
Commissieledenkennismakingsavond
Lacrosse
Herfstborrel
Pleittraining I
Symposium: Kraak de zaak
Bezoek aan ICC
Recruitmentdiner

2 oktober 2018

4 oktober 2018
10 oktober 2018
11 oktober 2018
15 oktober 2018
17 oktober 2018

6 november 2018
7 november 2018
8 november 2018
13 november 2018
14 november 2018
20 november 2018
20 november 2018
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Diesfeest: 101 nachten
Bezoek aan de Nationale
ombudsman
It’s your future:
e-assessmenttraining
Pleittraining II
Uitwisseling Zuid-Afrika
Studiereisbekendmakingsborrel
December 2018
Sinterkerst en nieuw
kroegentocht

21 november 2018
26 november 2018
26 november 2018
27 november 2018
27 november – 8 december 2018
29 november 2018
4 december 2018

Congres:
De nieuwe rage: Arbitrage

6 december 2018

Training leerstuderen

7 en 14 december 2018

Kinderen van Aleppo

10 december 2018

Tv-opnames ‘Weet Ik Veel’

12 december 2018

It’s your future:
LinkedInworkshop

13 december 2018

Eerstejaarsactiviteit:
Kerstpubquiz

13 december 2018

Foute kersttruienborrel

13 december 2018

Collegetour met
Alexander Pechtold

17 december 2018

Kerstdiner

19 december 2018

Dancing on ice

20 december 2018

Januari 2019
Nieuwjaarsborrel
Borrel skireis
Tubegliden
Goede doelen rozenactie

17 januari 2019
22 januari 2019
23 januari 2019
januari tot begin februari 2019
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Februari 2019
Skireis

2-10 februari 2019

Legal English-workshop

4 februari 2019

Leidse Juridische Bedrijvendag

12 februari 2019

Gala: Gemaskerd bal

15 februari 2019

Lezing public affairs

19 februari 2019

Biercantus

20 februari 2019

Bestuurs-interesseborrel

21 februari 2019

Bezoek aan de academie
voor wetgeving

22 februari 2019

Kantoorbezoek Visser
Schaap & Krijger

26 februari 2019

Eerstejaarsactiviteit: bezoek
tv-uitzendingen De Wereld
Draait Door

26 en 27 februari 2019

Kantoorbezoek HVG Law

28 februari 2019

Maart 2019
Huiskamerlezing Publieke opinie 6 maart 2019
vs. Strafrechtspleging
Kickboksen

6 maart 2019

Soft skills-workshop

7 maart 2019

Studiereisborrel

7 maart 2019

Bezoek aan Eurojust

12 maart 2019

Interfacultair feest

12 maart 2019
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Pleitborrel

14 maart 2019

Eén-op-één gesprekken

15 maart 2019

April 2019
Uitwisseling Gent

4 en 5 april 2019

Studiereis: Legal Experience
Seoul

6-16 april 2019

Borrel

18 april 2019

Goede doelen: Golfclinic

19 april 2019

DNA-paneldebat

23 april 2019

Masteroriëntatie Staatsen Bestuursrecht
Airsoften

24 april 2019

Kantoorbezoek Stibbe

25 april 2019

Bedrijfsjuristenavond

30 april 2019

24 april 2019

Mei 2019
Externe trip Frankfurt

1–3 mei 2019

E-assessmenttraining II

6 mei 2019

Professorendiner

6 mei 2019

Eerstejaarsactiviteit:
kantoorbezoek Lexence

7 mei 2019

Klimmen

7 mei 2019

Kantoorbezoek Geelkerken

8 mei 2019

A.sociaal: Borrelboot

13 mei 2019

Bestuursbekendmakingsborrel

14 mei 2019
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Leidsch Debat

15 mei 2019

Bezoek aan Forensisch
Psychiatrisch Centrum
de Kijvelanden

19 mei 2019

Huiskamerlezing Brexit

20 mei 2019

Collegetour met
Gerald Roethof

22 mei 2019

Masteroriëntatie
Europees Recht

7 mei 2019

Masteroriëntatie
Arbeidsrecht

11 mei 2019

Masteroriëntatie Public
International Law

14 mei 2019

Masteroriëntatie Encyclopedie
en Filosofie van het recht

15 mei 2019

Juni 2019
Borrel

13 juni

Festival Hooikoorts:
Beachvibes

14 juni

Goede doelen: Cocktailbar

14 juni

Commissieledenbedankdag

19 juni

Eerstejaarstrip: Maastricht

20 en 21 juni 2019

Almanakborrel

27 juni

Juli 2019
Kleine reis: Boedapest

6-11 juli 2019
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