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Voorwoord 

Leiden, juli 2020 

 

Waarde lezer,  

 

Toen wij ruim een jaar geleden ons beleid opstelden voor verenigingsjaar 2019-2020 was 

één ding duidelijk: wij moesten, als bestuur van deze mooie vereniging, een onvergetelijk 

jaar neerzetten. Een onvergetelijk jaar is het alleszins geworden, niet alleen voor ons. Ik 

ben er zo ongelofelijk trots op dat zelfs een wereldwijde coronacrisis ons en onze 

vereniging niet klein heeft gekregen. Ik heb daarbij veel bewondering voor de veerkracht 

van mijn bestuursgenoten, onze (commissie-)leden, de Universiteit Leiden en onze 

verschillende samenwerkingspartners. 

Als dit jaar ons iets heeft geleerd, is het wel dat je soms buiten de gebaande paden moet 

durven te treden om nieuwe wegen te ontdekken. Zo was het aan ons om het door ons 

opgestelde beleid ook door te zetten tijdens de coronacrisis, zij het op alternatieve wijze. 

Dit heeft geleid tot prachtige en diverse online activiteiten voor onze leden en een primeur 

van de eerste digitale algemene vergadering in de geschiedenis van onze vereniging. Wij 

kunnen, ondanks de tegenslagen, met gepaste trots en veel voldoening terugkijken op 

verenigingsjaar 2019-2020. Hopelijk blijven de komende negenennegentig besturen 

gevrijwaard van dergelijke crisissituaties, maar ik hoop dat wij met onze inspanningen 

een koers hebben gevaren waar zij wat aan zullen hebben.   

Een bijzondere vermelding verdienen mijn bestuursgenoten van het 99e bestuur der J.F.V. 

Grotius. Marnick, Casper, Jasper, Wouter en Frida, veel dank dat ik deel mocht uitmaken 

van dit geweldige team. De prestaties die beschreven staan in dit verslag hadden niet 

gerealiseerd kunnen worden zonder de onvoorwaardelijke inspanningen van jullie 

allemaal. Het jaar is misschien niet gelopen zoals wij gehoopt hadden, maar het draaiende 

houden van de vereniging tijdens een crisisperiode is een ervaring die weinig voorgaande 

besturen met ons kunnen delen. Ik ben er zeker van dat deze unieke ervaring ons altijd 

zal binden.  
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Rest mij u te vermelden dat het Jaarverslag 2019-2020 is opgebouwd uit vier delen. 

Allereerst wordt de structuur van de vereniging, incluis de doelstellingen van het 99e 

bestuur, uiteengezet. Vervolgens worden de commissies met haar leden en activiteiten 

belicht. Hierop volgt een beschrijving van de activiteiten van het afgelopen 

verenigingsjaar. Tot slot wordt er een activiteitenoverzicht weergegeven. 

 

J.F.V Grotius, jij was de koers waarop ik voer. Het was mij een eer en een waar genoegen.  

 

Namens het 99e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Grotius, 

 

A.Z.Y.Z. (Ayman) Kariman 

Praeses 

99e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Grotius 
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I. Vereniging 

 

I.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 te vormen. J.F.V. Grotius is nu dé juridische vereniging in 

Leiden. In 2017 is onze vereniging onderscheiden met de koninklijke erepenning. Op het 

moment van schrijven kent de vereniging ruim 8200 leden.  

 

De vereniging heeft zich 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 te Leiden.  

 

 

http://www.jfvgrotius.nl/
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I.2 Reflectie doelstellingen bestuur 

 

I.2.1 Ledenwerving en ledenbinding 

Het is vanzelfsprekend dat de levensduur van de vereniging in sterke mate afhangt van 

haar ledenbestand. Leden vormen immers de toekomst van de vereniging. Het 99e bestuur 

der J.F.V. Grotius zag het daarom als een zeer belangrijke taak om vanaf het begin van het 

verenigingsjaar zoveel mogelijk leden te werven en te binden aan de vereniging. Dit 

proces was voor ons extra belangrijk dit jaar, aangezien er een gat in het actieve 

ledenbestand was ontstaan door het afstuderen van veel actieve leden.  

Het bestuur is hier vanaf de zomer 2019 druk mee bezig geweest. Tijdens alle 

introductiegelegenheden, zoals de EL CID-week, de facultaire introductieweek en het 

introductieweekend, heeft het bestuur zich hard ingezet om zoveel mogelijk leden te 

enthousiasmeren voor een actief lidmaatschap bij de vereniging. De resultaten van deze 

inspanningen zijn positief: de vereniging heeft een groot aantal nieuwe leden mogen 

verwelkomen. 

De volgende stap was het binden van deze nieuwe leden aan de vereniging, een proces dat 

het hele verenigingsjaar doorging. Het bestuur heeft zich proactief ingezet voor de 

ledenbinding. Wij hebben ons vanaf het introductieweekend en tijdens alle borrels en 

evenementen die hierna volgden als een laagdrempelig, toegankelijk en verbindend 

bestuur ingezet om een band te ontwikkelen met onze nieuwe leden. Zo hebben wij er 

altijd op gelet dat wij verspreid waren tijdens borrels en evenementen om zoveel mogelijk 

nieuwe leden te leren kennen. Het is ons en oud-bestuursleden opgevallen dat er een 

actieve nieuwe lichting is ontstaan. Er is een hoge participatiegraad van de 

eerstejaarsleden binnen onze commissies en onze borrels waren telkens drukbezocht. De 

borrels gingen meestal ook langer door dan gepland en het bestuur vergezelde de leden 

na de borrels altijd nog bij het uitgaan in Leiden. De nieuwe lichting heeft een hechte, 

vertrouwde en vriendschappelijke band met het bestuur en met elkaar. De lichting voelt 

zich betrokken bij de vereniging en dat maakt ons trots. 

Na de uitbraak van de coronacrisis kwamen veel aspecten van de vereniging onder druk 

te staan, waaronder de ledenbinding.  
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Als faculteitsvereniging moeten wij het voornamelijk hebben van het fysieke contact met 

onze leden. Door de coronacrisis is het gehele fysieke contact weggevallen. Hierbij kan 

gedacht worden aan de borrels, alle fysieke activiteiten, de spreekuren op de 

bestuurskamer en de verschillende reizen. Dit waren juist de momenten waarop wij extra 

hard hadden kunnen inzetten op de ledenbinding. Het moest nu echter op alternatieve 

wijze. Tijdens onze diverse online activiteiten is gebleken dat de band met onze leden niet 

heeft geleden onder de crisis. Wij hebben veel van onze actieve nieuwe- én ouderejaars 

Grotianen mogen verwelkomen tijdens deze online evenementen. Buiten de activiteiten 

om hebben wij als bestuur ook intensief het contact onderhouden met onze actieve leden. 

Het contact viel zo gelukkig niet in zijn geheel weg. 

Ondanks het feit dat wij onze leden nu al voor een lange tijd moeten missen, hebben wij 

online nog van alles met elkaar ondernomen en heerste er, zoals vanouds, nog altijd een 

gezellige sfeer. Het besef dat onze inspanningen niet tevergeefs zijn geweest, geeft het 

bestuur een voldaan gevoel. Wij hebben er veel vertrouwen in dat wij met deze 

inspanningen hebben geïnvesteerd in de toekomst van onze vereniging. 

 

I.2.2 Openheid in omgang en in besluitvorming 

Het 99e bestuur der J.F.V. Grotius achtte openheid van groot belang. Ten eerste diende er 

openheid te zijn in de omgang met leden. Het kernwoord hierin is laagdrempeligheid. 

Leden moeten zich prettig voelen binnen de vereniging en in de omgang met het bestuur. 

Wij hebben een vertrouwensband willen creëren tussen ons en onze leden. 

Zoals hierboven al uitvoerig is beschreven, zijn wij zeer tevreden over de nieuwe actieve 

eerstejaarslichting. Openheid naar leden toe is een onmisbare voorwaarde voor een 

succesvol proces van ledenbinding.  Dit is ook waarom de openheid die wij gehanteerd 

hebben naar leden toe al uitvoerig is beschreven onder punt I.2.1.  

Daarnaast hebben wij ons, indien mogelijk, altijd aan het open deur-beleid gehouden. Wij 

hebben veel interactie met leden op de bestuurskamer gehad. Leden kwamen graag langs 

om een praatje met ons te maken onder het genot van een kop koffie. Het bestuur zorgde 

ervoor dat er naast een werksfeer ook een gezelligheidssfeer heerste in de 

bestuurskamer. Dit heeft erg bijgedragen aan de openheid naar leden toe.  
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Daarnaast hebben wij gemerkt dat het ledenbestand dit jaar meer divers is geworden, wat 

duidt op een inclusievere vereniging. Dat is iets waar veel besturen zich hard voor maken 

en het doet het 99e bestuur goed om te zien dat veel verschillende soorten studenten zich 

thuis voelen binnen de vereniging. Wij hebben het gevoel dat leden zich vertrouwd voelen 

om zichzelf te zijn binnen de vereniging en dit is een uitermate positieve ontwikkeling.  

Ten tweede hebben wij openheid in de besluitvorming nagestreefd. Het is van eminent 

belang dat de vereniging te allen tijde een transparante houding aanneemt in de 

besluitvorming, anders verliest zij haar betrouwbaarheid.  

Het bestuur had de transparantie altijd hoog in het vaandel staan. Zo hebben wij alle 

nodige zaken besproken tijdens de algemene vergaderingen en gemeld aan de daarvoor 

aangewezen verenigingsorganen. Er werd door ons veel openheid gegeven binnen de 

besluitvorming, ook als daar niet om gevraagd werd. Openheid in de besluitvorming komt 

het beste tot uiting tijdens de algemene vergaderingen. Het bestuur zag het daarom al 

vanaf het begin van het verenigingsjaar als een belangrijke taak om meer leden naar de 

algemene vergaderingen te trekken. Dit bleek een lastige taak. Wij hebben alle commissies 

(en met name de praesides van de commissies) aangespoord om aanwezig te zijn bij de 

algemene vergaderingen. Het plan was om gedurende het tweede halfjaar een reguliere 

borrel te organiseren na de algemene vergadering, maar dit kon wegens de 

coronamaatregelen geen doorgang meer vinden. 

Tijdens de coronacrisis was openheid van extra groot belang. Wij zagen het als onze 

kerntaak om onze leden zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen 

in deze onzekere periode. Dit deden wij via mailingen, berichten op onze website en social 

media, nieuwsbrieven en via bijdragen aan de NOVUM en de facultaire website. Door onze 

leden goed op de hoogte te houden over de ontwikkelingen binnen de vereniging en door 

zichtbaar te blijven, hoopten wij onze leden zekerheid te bieden in een onzekere periode. 

Zo hebben wij onze leden bijvoorbeeld op de middag van 12 maart, net na de 

bekendmaking van de coronabeperkingen in Nederland, gelijk via de mail en social media 

op de hoogte gehouden van wat zij konden verwachten binnen de vereniging. Dit bericht 

werd erg positief ontvangen door onze leden en in de dagen en weken daarna volgden er 

meer van zulke updates.  
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Er was ook een aantal evenementen, denk aan de studiereis, waar onze leden al een (hoge) 

financiële bijdrage aan hadden geleverd, maar die ook geen doorgang meer konden 

vinden. Het bestuur heeft deze leden op een adequate manier op de hoogte gehouden over 

het verloop van de afwikkeling van de annuleringen. Gelukkig zijn de afwikkelingen goed 

verlopen waardoor onze leden geen financiële hinder hebben ervaren aan de 

annuleringen van de evenementen.  

Ook hebben wij, voor het eerst in het ruim honderdjarige bestaan van onze vereniging, 

een online algemene vergadering georganiseerd. Ondanks de crisis was dit toch echt een 

primeur binnen onze vereniging. De algemene vergadering vond plaats via Kaltura en 

verliep soepel.  

Wij hebben ernaar getracht om altijd over te komen als een transparant bestuur. Juist in 

tijden van crisis was het nodig dat hier veel aandacht aan werd besteed. Wij kijken hier 

tevredenstellend op terug. 

 

I.2.3 Professionalisering van J.F.V. Grotius 

De professionalisering van J.F.V. Grotius is een proces waar voorgaande besturen zich al 

intensief voor hebben ingezet. Het 99e bestuur zag de verdere professionalisering van de 

vereniging als een belangrijke doelstelling, opdat de vereniging nog beter op de kaart zou 

komen te staan en zich dus optimaal kon profileren als juridische faculteitsvereniging. Wij 

hebben ons hier hard voor ingezet het afgelopen jaar.  

Wij hebben er ten eerste voor gekozen om de Leidse Juridische Bedrijvendag, het grootste 

carrièregerichte evenement van de vereniging, naar een hoger niveau te tillen. Om dit te 

realiseren hebben wij een aparte commissie opgericht, de Leidse Juridische 

Bedrijvendagcommissie, die zich enkel bezig heeft gehouden met de organisatie van deze 

dag. Het is gebleken dat dit een verstandige keuze is geweest wegens de hoge werkdruk 

voor de commissie. Meer over deze commissie is te lezen onder punt II.14. 

De Leidse Juridische Bedrijvendag vond dit jaar plaats in ZZIIN in Den Haag. Dit was, ten 

opzichte van voorgaande jaren, een centralere locatie met een professionelere insteek. Dit 

is een mening die veel van de aanwezige leden en recruiters achteraf met ons deelden. 

Ook namen er dit jaar vijftien potentiële werkgevers deel aan deze dag, wat een grote 

uitbreiding is ten opzichte van voorgaande jaren. Vorig jaar waren er negen kantoren 
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aanwezig en het jaar daarvoor lag het aantal op zes. Mede vanwege deze uitbreiding is er 

gezocht naar een nieuwe locatie met een grotere capaciteit. Dit heeft geresulteerd in 

ongeveer 200 deelnemers, wat ook aan te merken is als een aanzienlijke groei. Daarnaast 

hebben wij ook de invulling van de dag alsmede de huisstijl van de Leidse Juridische 

Bedrijvendag naar een hoger professioneel niveau willen tillen. Ik verwijs u voor een 

verdere specificatie naar hoofdstuk III.3 ‘Carrièregerichte activiteiten’ onder het kopje 

‘Leidse Juridische Bedrijvendag’. 

Wij kunnen met veel voldoening terugkijken op deze dag en de constatering dat wij dit 

evenement op professionele wijze hebben uitgebreid, vormt een mooie bijdrage aan de 

realisatie van deze doelstelling. 

Daarnaast hebben wij andere carrièregerichte activiteiten ook willen vernieuwen. Het 

recruitmentdiner van 19 november 2019 is hier een voorbeeld van. Ook dit evenement 

vond dit jaar plaats op een nieuwe locatie, namelijk in restaurant BREE33. Dit is de 

deelnemende kantoren goed bevallen. Daarnaast hebben veel carrièregerichte 

evenementen geen doorgang meer kunnen vinden door de coronacrisis. Een aantal van 

deze evenementen, waar de Bedrijfsjuristenavond op 21 april 2020 een goed voorbeeld 

van is, hadden wij ook op professioneel gebied vernieuwd, anders ingekleed en in 

volledigheid georganiseerd. Helaas hebben wij deze evenementen dus niet kunnen 

realiseren, maar wij zijn er zeker van dat de besturen na ons wat zullen hebben aan deze 

vernieuwingen.  

Daarnaast hebben wij ons ook tijdens de coronacrisis ingezet voor de professionalisering 

van de vereniging. Zo hebben wij in samenwerking met L&A advocaten een online 

kantoorbezoek neergezet voor onze leden. Wij vonden het belangrijk dat er naast de 

online studieverdiepende en -verbredende activiteiten, zoals altijd, ook aandacht werd 

besteed aan de professionele en carrièregerichte evenementen.   

Ook hebben wij gewerkt aan het externe beeld van de vereniging voor een succesvolle 

professionalisering. Zo heeft het bestuur de vernieuwde website op een professionele 

manier ingevuld met bijvoorbeeld verwijzingen naar LinkedIn-accounts van de 

bestuurders. Verder wordt er gelet op de lay-out van de website en de informatie die erop 

gepubliceerd wordt. De website is het eerste beeld dat externen van de vereniging hebben 

en daarom wordt er extra gelet op de professionele invulling hiervan. Daarnaast hebben 
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wij er altijd voor willen zorgen dat wij goed bereikbaar waren voor externen. Dit was extra 

belangrijk tijdens de coronacrisis, aangezien wij toen geen vaste beschikking hadden tot 

onze werkplek en de bijbehorende verenigingstelefoon. Verder is er het hele jaar gelet op 

de professionele houding van het bestuur. Als bestuur hebben wij de vereniging altijd op 

een professionele wijze willen vertegenwoordigen naar de faculteit, de universiteit, 

verschillende samenwerkingspartners en externen toe.  

Verder was het voor de verdere professionalisering van belang dat (externe en interne) 

verenigingsbanden versterkt en onderhouden werden. Wij hebben ons het eerste halfjaar 

hard ingezet om de inhamering van het nieuwe dispuut FINSTAS in goede banen te leiden. 

Het disputennetwerk draagt namelijk ook bij aan het professionele beeld van de 

vereniging. Wij zouden gedurende het tweede halfjaar, in samenspraak met de faculteit, 

ook een officieel disputenoverleg opzetten. Door de coronacrisis is er uit efficiëntie voor 

gekozen om dit project door te schuiven naar aankomend jaar. 

Ook is er dit jaar enorm goed samengewerkt met de faculteit. Met name de LLP-sectie en 

J.F.V. Grotius hebben veel voor elkaar kunnen beteken bij het binden van studenten aan 

de faculteit. Daarnaast er nauw contact met het faculteitsbestuur. De faculteit en de 

vereniging hebben veel voor elkaar kunnen betekenen, ook in tijden van crisis waarin wij 

elkaar het hardst nodig hadden. Wij zijn de faculteit dankbaar voor deze vruchtbare 

samenwerking 

Er is daarnaast ook gekeken naar een effectievere samenwerking op landelijk niveau met 

de verschillende zusterverenigingen. De vereniging heeft het afgelopen jaar warme 

banden onderhouden met hen. Het Landelijk Overleg Juridische Faculteitsverenigingen is 

hierbij een ook een nuttig orgaan geweest. Na de uitbraak van de crisis hebben de 

verschillende zusterverenigingen ook veel gehad aan de overleggen binnen dit orgaan. De 

verenigingen hebben onderling veel voor elkaar kunnen betekenen. Wij zijn er zeker van 

dat deze saamhorigheid heeft bijgedragen aan de versterking van de verenigingsbanden.  

Er wordt met de zustervereniging uit Utrecht gekeken naar een uitbreiding van de Young 

Talent Group (YTG), zodat meer zusterverenigingen aansluiting kunnen vinden bij dit 

platform. Het bereik van dit platform onder studenten en werkgevers in Nederland wordt 

steeds groter, waardoor een uitbreiding naar meer studentensteden voor de hand ligt. Op 

het moment van schrijven worden er gesprekken gevoerd tussen de verschillende 

zusterverenigingen en de YTG. 
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Wij zijn van mening dat wij de professionaliteit van de vereniging bevorderd hebben met 

bovenstaande ontwikkelingen en wij kijken terug op een tevredenstellend resultaat.  

Hopelijk kunnen de besturen na ons de verdere professionalisering van de vereniging 

voortzetten door voort te bouwen op onze inspanningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3 Het bestuur 2019-2020  

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: Algemene coördinatie, externe betrekkingen 

Ab-actis: Verzorgen (leden)administratie en communicatie 

Quaestor: Financiën en boekenverkoop 

Assessor onderwijs: Studieverdiepende activiteiten 

Assessor evenementen: Studieverbredende activiteiten 

Assessor carrière en acquisitie: Carrièregerichte activiteiten & acquisitie 
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Het 99e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Grotius bestaat uit de volgende 

personen: 

 

Ayman Kariman Praeses 

Marnick van der Bom Ab-actis 

Casper Oort Quaestor 

Jasper Schut Assessor onderwijs 

Wouter Veldstra Assessor evenementen 

Frida Meingast Assessor carrière en acquisitie 
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I.4 Raad van advies 

De raad van advies wordt gevormd door het bestuur van het voorgaande verenigingsjaar. 

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 

2019-2020 bestaat uit de volgende personen: 

 

Fabian Snijders 

Marlijne Teves 

Joëlle Tuinhof 

Michiel Hanssen 

Demi Ormel 

Sophie Kolk 
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I.5 Kascontrolecommissie         

De Kascontrolecommissie wordt bij voorkeur gevormd door de twee voorgaande 

quaestoren van de vereniging. 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 voor het jaar 2019-2020 bestaat uit de 

volgende personen: 

Camiel Coopmans (Quaestor 97e bestuur) 

Joëlle Tuinhof (Quaestor 98e bestuur) 

 

I.6 Beschermheren en beschermvrouwen 

De Juridische Faculteitsvereniging Grotius kent twee beschermheren en twee 

beschermvrouwen. 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. 

 

I.6.1 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.  
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Daarnaast gaf zij veel postdoctoraal 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. 

 

I.6.2 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 NWO-gefinancierd 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). 
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I.6.3 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 beziggehouden met de volgende onderwerpen: strafoplegging & motivering in de 

praktijk, met het gebruik van instrumenten ten behoeve van de strafoplegging, en 

materieel strafrecht: deelneming. 

 

I.6.4 Prof. mr. H.J. Snijders 

Prof. mr. H.J. Snijders is honorair hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht en 

al circa 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 onderwijs 

en 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. 
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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. 

 

 

I.7 Comité van aanbeveling 

J.F.V. Grotius kent een uitgebreid comité van aanbeveling. Het comité van aanbeveling 

bestaat uit: 

 

I.7.1 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 

geschillenbeslechting van het E.M. Meijers Instituut van de Universiteit Leiden. Prof. dr. 

A.F.M. Brenninkmeijer was eerder bestuursrechter. 

 

I.7.2 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. 
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I.7.3 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. 

 

I.7.4 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 (1989- 1992). 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. 

 

I.7.5 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. 

 

 

I.8 Disputen 

 

I.8.1 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 studenten met een interesse in 

International Business Law. Mercator heeft op het moment meer dan 50 leden waaronder 

zowel internationale als Nederlandse studenten.  



 

22 
Jaarverslag 2019-2020 

Zij bezitten veelzijdige kennis op het gebied van internationaal ondernemingsrecht; dit 

varieert van 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 2019-2020 bestaat uit de volgende personen:   

 

Reda De Meyer - President & Treasurer       

Luuk Grent - Secretary & Assessor Intern      

Marie-Claire Hermans – Assessor Extern  
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I.8.2 J.P.D. 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 in verenigingsjaar 2018-2019 opgericht en is als het ware getransformeerd van 

pleitcommissie naar pleitdispuut. Appèl heeft het afgelopen jaar verschillende 

evenementen neergezet. 

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 spant het bestuur van het 

pleitdispuut zich in 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 bestuur van J.P.D. Appèl 2019-2020 bestaat uit 

de volgende personen:   

Louis Honeé - Praeses     

Ewout Bun – Ab-actis     

Rozano Shawket – Quaestor 

Michelle Regnery – Assessor Intern  
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I.8.3 FINSTAS 

FINSTAS is een dispuut dat is opgericht voor (nationale en internationale) 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. 

FINSTAS heeft het afgelopen jaar veel verschillende activiteiten georganiseerd, waardoor 

het dispuut snel gegroeid is in haar omvang. Het dispuut kent nu ongeveer 80 leden. 

 

Het bestuur van FINSTAS 2019-2020 bestaat uit de volgende personen:   

Chaïmae Ziani – 

President 

Faya Amien – Vice-

President 

Diya Dilan – Treasurer 

Sena Uralçin – Head of 

Career and Acquisition
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I.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 

en de ab-actis voorziet 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 acht keer verschenen. Er is het afgelopen jaar sprake geweest van een 

vruchtbare samenwerking tussen het bestuur en de redactie. Zo heeft het bestuur ook 

vaker een bijdrage geleverd aan de NOVUM en werd de NOVUM intensiever gepromoot 

via onze kanalen. Dit jaar is de redactie druk bezig geweest met een nieuwe vormgeving 

van het blad. 

 

De redactie van de NOVUM 2019-2020 bestaat uit: 

 

Hoofdredacteur: Jurian Bos 

Eindredacteur: Joris van de Riet 

Redacteur: Francine Fetter 

Redacteur: Martijn Berk 

Redacteur: Nick du Bois 

Redacteur: Mahatma Martinus 

Redacteur: Femke de Wijs 

Redacteur: Sebastian Cornielje 

Redacteur: Christiaan Silven 

Redacteur: Rudolf Willem van Dam 

Redacteur:  Anne Sophie Pijnacker 
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I.10 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. Een 

groot deel 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. Vorig jaar is er een nieuwe website gelanceerd. 

Het 99e bestuur heeft zich het afgelopen jaar druk beziggehouden met de professionele 

invulling hiervan. Ook zijn wij druk bezig geweest met de verdere ontwikkeling van de 

J.F.V. Grotius-app. Wij wachten op het moment van schrijven nog steeds op de uitgave 

hiervan. Gebleken is dat het contact met de webdeveloper allesbehalve soepel is verlopen. 

Ook op financieel gebied is het bestuur niet positief te spreken over het verloop van deze 

samenwerking. Er zal met het aankomende bestuur gekeken worden naar oplossingen. In 

de financiële jaarstukken zullen de financiën verder uiteengezet worden.  

 

I.11 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.  

De Young Talent Group is het afgelopen jaar gegroeid in haar bekendheid. Er wordt op het 

moment van schrijven gekeken naar een uitbreiding van de Young Talent Group, 

waardoor meerdere zusterverengingen deel kunnen uitmaken van het platform en het 

bereik onder de studenten in Nederland vergroot kan worden.  
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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 ingehamerd en hebben het afgelopen 

jaar goed gefunctioneerd, ook in tijden van crisis. Zij hebben diverse, leerzame en unieke 

activiteiten neergezet. In totaal zijn er 18 commissies, waar 95 leden deel van uitmaken. 
 

Het verenigingsjaar 2019-2020 kent de volgende commissies: 

• Activiteitencommissie extern 

• Activiteitencommissie intern 

• Activiteitencommissie sociaal 

• Almanakcommissie 

• Beroepscommissie 

• Carrièrecommissie 

• Congrescommissie 

• Educatiecommissie 

• Eerstejaarscommissie 

• Goede-doelencommissie 

• Introductiecommissie 

• Kascontrolecommissie 

• Kleine-reiscommissie 

• Leidse Juridische Bedrijvendagcommissie 

• Mediacommissie 

• Sportcommissie 

• Studiereiscommissie 

• Uitwisselingscommissie 

 

De commissies en de samenstellingen worden hieronder toegelicht.  
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II.1  Activiteitencommissie extern  

De Activiteitencommissie extern is verantwoordelijk voor de organisatie van alle externe 

bezoeken. Deze bezoeken hebben een studieverdiepend karakter. 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. Dit jaar ging de externe trip naar Düsseldorf.    

 

De Activiteitencommissie extern 2019-2020 is als volgt samengesteld:   

 

Praeses: Juliana Monsfort 

Ab-actis: Emma Pellegrom  

Quaestor: Lisa Mullink 

Assessor promotie: Isabel Disser 

Assessor: Eva van der Windt  

Assessor: Susanne van Teeffelen  

 

 

II.2  Activiteitencommissie intern  

De Activiteitencommissie intern is verantwoordelijk voor de organisatie van juridisch-

inhoudelijke interne activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan lezingen, College Tours, 

symposia en debatten. Deze activiteiten vinden doorgaans plaats op de universiteit. Denk 

bijvoorbeeld aan de lezing van Peter Plasman in september of de online Q&A met Rob 

Jetten in mei.  

 

De Activiteitencommissie intern 2019-2020 is als volgt samengesteld:  

 

Praeses: Roos van der Plas   

Ab-actis: Elise Heikens 

Quaestor: Hajar Belhaje  

Assessor promotie: Anne Nijmeijer 
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Assessor: Annefleur de Witte  

Assessor: Amine Ben Hamich   

 

 

II.3 Activiteitencommissie sociaal  

De Activiteitencommissie sociaal is verantwoordelijk voor de organisatie van 

studieverbredende activiteiten. Het studentenleven draait immers niet alleen om 

studeren en daarom heeft J.F.V. Grotius de Activiteitencommissie sociaal opgericht. Deze 

commissie organiseert feesten en andere sociale activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het 

kerstdiner in december en het gala in februari. 

 

De Activiteitencommissie sociaal 2019-2020 is als volgt samengesteld: 

 

Praeses: Katjuska Daal   

Ab-actis: Luna Sluis   

Quaestor: Berkcan Gunay  

Assessor promotie: Juliette Gaal  

Assessor promotie: Tyrischa Leutscher   

Assessor: Merel Gorter  

Assessor: Dion van Tilburg  

 

II.4  Almanakcommissie  

De Almanakcommissie is verantwoordelijk voor het tot stand brengen van de 

verenigingsalmanak. De Almanakcommissie buigt zich gedurende het verenigingsjaar 

over het thema en de invulling van de almanak. Deze invulling bestaat meestal uit een 

overzicht van het afgelopen verenigingsjaar met foto’s, een ledenoverzicht met 

bijbehorende foto’s en verschillende thema-gerelateerde interviews en artikelen. Het 

thema van de afgelopen almanak was ‘Focus’. De almanak van verenigingsjaar 2019-2020 

wordt uitgegeven in het najaar van 2020. 
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De Almanakcommissie 2019-2020 is als volgt samengesteld:  

 

Praeses: Sebastian Cornielje 

Ab-actis: Tamara van Koppen 

Quaestor: Diba Sohrab  

Assessor: Fay van Alphen  

Assessor: Sascha Frinking 

Assessor: Kim Gijzel  

 

II.5 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. Er zijn dit jaar geen beroepsschriften 

ingediend. 

 

De Beroepscommissie 2019-2020 is als volgt samengesteld: 

  

Praeses: Luuk Jordens  

Assessor: Jasper Hoogeveen  

Assessor: Christi Donkervoort  

  

II.6 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 de klassieke advocatuur. Zo organiseert deze commissie ook 

verschillende netwerkactiviteiten en carrièrecursussen. Het recruitmentdiner, de E-

assessmenttraining en de Bedrijfsjuristenavond zijn hier goede voorbeelden van.  
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De Carrièrecommissie 2019-2020 is als volgt samengesteld:   

 

Praeses: Rohini Jadnanansing    

Ab-actis: Lisa de Groot 

Quaestor: Dominique Overheul  

Assessor promotie: Anouk van der Valk   

Assessor: Pola Oleszkiewicz 

Assessor: Sema Acikgoz 

 

 

II.7  Congrescommissie  

De Congrescommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van het juridisch congres 

van de vereniging. De commissie kiest het thema van het congres, nodigt de sprekers uit 

en draagt zorg voor een goede dagindeling. Het congres is toegespitst op studenten die al 

wat verder gevorderd zijn in hun studie. Dit neemt niet weg dat iedereen die interesse 

heeft in het onderwerp, het congres kan bezoeken. Zo zijn er ook ieder jaar mensen uit 

verschillende vakgebieden aanwezig. De Congrescommissie 2018-2019 organiseerde het 

congres met het thema ‘Sustainable finance: hoe we de toekomst financieren’ in 

november 2019.  

 

De Congrescommissie 2019-2020 is als volgt samengesteld:  

 

Praeses: Sterre Bours  

Ab-actis: Geert van der Meer 

Quaestor: Rochelle Entius  

Assessor promotie: Iris van Beers  

Assessor promotie: Radhika Kaushal  

Assessor: Rick Steendam 

Assessor: Nadina Hiddema 
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II.8  Educatiecommissie  

De Educatiecommissie houdt zich bezig met het uitbrengen van supplementair 

studiemateriaal. De Educatiecommissie heeft zich het afgelopen jaar hard ingezet voor de 

productie van actualiteitenclips. Hierin worden actuele juridische vraagstukken uitgelegd 

door een gastspreker. De commissie werkt hiervoor nauw samen met de faculteit en met 

potentiële werkgevers uit het juridische werkveld. Tot nu toe zijn er al vier 

actualiteitenclips uitgebracht, die tot nu toe erg positief zijn ontvangen door onze leden 

en door de faculteit. 

Ook heeft de vereniging auteurs in dienst en zijn er flashcards ontwikkeld met daarop 

relevante begrippen en jurisprudentie. Deze flashcards behelzen voornamelijk studiestof 

uit propedeusevakken. Deze flashcards zullen in de toekomst worden uitgegeven. Dit 

gebeurt in samenspraak met de faculteit. 

 

De Educatiecommissie 2019-2020 is als volgt samengesteld:  

 

Praeses: Jiahui Plomp  

Ab-actis: Bo Keersemaker  

Quaestor: Sophie Lombaers  

Assessor: Rick Steendam   

 

 

II.9  Eerstejaarscommissie  

De Eerstejaarscommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten gericht 

op de eerstejaarsstudenten. Het idee achter de activiteiten van de commissie is om 

eerstejaars te enthousiasmeren en te verbinden aan de vereniging. Een voorbeeld van 

zo’n activiteit is de Nieuwjaarskroegentocht van januari.  

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. Ook organiseert de Eerstejaarscommissie de 

Eerstejaarstrip. 
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De Eerstejaarscommissie 2019-2020 is als volgt samengesteld: 

 

Praeses: Dewi el Hamdaoui 

Ab-actis: Julie Tran 

Quaestor: Jordy Gelmers  

Assessor promotie: Rosalie van der Kwaak 

Assessor: Shireen Lander 

Assessor: Janna van de Bospoort 

 

 

II.10 Goede-doelencommissie  

De Goede-doelencommissie heeft zich afgelopen verenigingsjaar ingezet voor stichting 

PrisonLAW Nederland. Stichting PrisonLAW Nederland is een onafhankelijke organisatie 

en zet zich in voor Nederlandse gedetineerden in het buitenland. De commissie heeft het 

eerste halfjaar al een erg succesvolle kerstballenactie georganiseerd. De commissie zou 

een uitbundige benefietavond organiseren ten behoeve van stichting PrisonLAW 

Nederland, maar dit plan kon helaas niet gerealiseerd worden wegens de coronacrisis. 

Tijdens de coronacrisis heeft de commissie zich wel ingezet voor het Rode Kruis middels 

de organisatie van een online bingoavond.  

 

De Goede-doelencommissie 2019-2020 is als volgt samengesteld:  

 

Praeses: Marjolein Bakker  

Ab-actis: Noor Mulder  

Quaestor: Merel Elemans   

Assessor promotie: Bibianne de Bats  

Assessor: Deveny van Vessum 

Assessor: Celine Fransberg  
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II.11 Introductiecommissie 

De Introductiecommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van het 

introductieweekend. Tijdens dit weekend worden de eerstejaarsstudenten enthousiast 

gemaakt voor alles wat J.F.V. Grotius te bieden heeft. Daarnaast biedt dit weekend een 

mogelijkheid voor de eerstejaars om elkaar, het bestuur en de mentoren beter te leren 

kennen. Net als afgelopen twee jaar zou de Introductiecommissie met een groep 

enthousiaste eerstejaarsstudenten en mentoren afreizen naar Kampeerboerderij ‘De 

Kiek’ in Brabant.  Dit kan wegens de coronacrisis niet langer meer in deze vorm 

geschieden. De commissie zet zich nu hard in voor het organiseren van een alternatief 

introductieweekend, dat online zal plaatsvinden en waar mogelijk fysiek. 

 

De introductiecommissie 2019-2020 is als volgt samengesteld:   

Praeses: Beatrix Aloyts   

Ab-actis: Isabel de Boer  

Quaestor: Mark de Jongh   

Assessor: Naomi Wezenberg  

Assessor: Meta Klijn 

Assessor: Eleonora Raus   

 

 

II.12 Kascontrolecommissie  

De Kascontrolecommissie wordt bij voorkeur gevormd door de twee voorgaande 

quaestoren van de vereniging. 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 2019-2020 bestaat uit de volgende 

personen: 

 

Camiel Coopmans (Quaestor 97e bestuur) 

Joëlle Tuinhof (Quaestor 98e bestuur) 
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II.13 Kleine-reiscommissie  

De Kleine-reiscommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de skireis in 

februari 2020 en de kleine reis in juli 2020. De commissie organiseert deze reizen en is 

gedurende de reis bezig om alles in goede banen te leiden. De Kleine-reiscommissie reisde 

het afgelopen jaar af naar het Italiaanse Sestrière voor de skireis.  

De bestemming van de zomertrip zou liggen in Valencia. Helaas kon deze reis geen 

doorgang vinden door de coronacrisis. 

 

De Kleine-reiscommissie 2019-2020 is als volgt samengesteld: 

 

Praeses: Solange Mulder  

Ab-actis: Tarkan Karayazgan   

Quaestor: Louis van Paridon   

Assessor promotie: Senna de Roos 

Assessor: Sean van Koert  

Assessor: José Herweijer  

 

II.14 De Leidse Juridische Bedrijvendagcommissie 

 

De Leidse Juridische Bedrijvendag werd dit jaar voor het eerst georganiseerd door een 

aparte commissie. De Bedrijvendag is dit jaar aanzienlijk uitgebreid ten opzichte van 

voorgaande jaren. Zo was het aantal aanwezige kantoren en workshops verhoogd. Ook 

was er plaats voor aanzienlijk meer deelnemers. Deze groei heeft ervoor gezorgd dat de 

organisatie van deze dag intensiever is geworden. Daarom was het van belang dat de 

commissie zich volledig kon focussen op deze dag zonder zich te ontfermen over andere 

carrièregerichte evenementen. Dit besef heeft het bestuur doen besluiten om de 

organisatie van de Bedrijvendag niet meer onder de Carrièrecommissie te laten vallen en 

een aparte commissie op te richten. Wegens de (professionele) groei is er gezocht naar 

een nieuwe en grotere locatie. Dit jaar vond de Bedrijvendag plaats in ZZIIN aan het 

centraal station van Den Haag. De commissie is belast met de organisatie van het 

evenement en zorgt er op de dag zelf voor dat de dag in goede banen verloopt. 
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De Leidse Juridische Bedrijvendagcommissie 2019-2020 is als volgt samengesteld: 

   

Praeses: Alexandra de Jong  

Ab-actis: Jelle Keijser   

Quaestor: Florine Mars   

Assessor promotie: Bart Kuling 

Assessor promotie: Manon Friskes  

 

II.15 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 2019-2020 is als volgt samengesteld: 

  

Praeses: Mark Prinsen  

Assessor: Esther Ophorst 

Assessor: Julian Hulters  

Assessor: Dina Grigorjan   

 

 

II.16 Sportcommissie  

De Sportcommissie voorziet in bewegings- en sportevenementen. De commissie wilde 

zich het afgelopen jaar meer richten op het organiseren van grotere sportevenementen. 

Zo stond er een groots voetbaltoernooi in mei op de planning, welke geen doorgang meer 

kon vinden wegens de coronacrisis. 

Daarnaast zijn er kleinschaligere sportevenementen georganiseerd, zoals het squashen in 

maart. 
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De Sportcommissie 2019-2020 is dit jaar als volgt opgesteld:  

 

Praeses: Olivier Kooijman  

Ab-actis: Tjebbe Witteveen 

Quaestor: Daniel van Ginkel  

Assessor: Reinoud van Ginkel  

Assessor: Joshua Wegman  

 

 

II.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 zou dit jaar gaan naar Chicago in de Verenigde Staten.  

Helaas kon ook deze reis geen doorgang vinden wegens de coronacrisis. 

 

De Studiereiscommissie 2019-2020 is als volgt samengesteld:  

  

Praeses: Tamara Végh 

 Ab-actis: Eline Snijders  

Quaestor: Noah van Meekeren  

Assessor promotie: Amanda Stam  

Assessor: Iskren Radoslavov 

Assessor: Tycho Aal  
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II.18 Uitwisselingscommissie  

Om het jaar organiseert J.F.V. Grotius een uitwisseling met universiteiten in Zuid-Afrika 

en Gent. Vorig jaar heeft de commissie studenten uit Zuid-Afrika mogen ontvangen. Dit 

jaar zou de commissie een bezoek aan de Universiteit Gent organiseren. Dit is niet 

doorgegaan wegens de coronacrisis. Rond het najaar van 2020 zou de uitwisseling met de 

Zuid-Afrikanen plaatsvinden. Naar verwachting zal deze uitwisseling niet meer 

plaatsvinden. 

 

De Uitwisselingscommissie 2019-2020 is als volgt samengesteld:  

 

Praeses: Ike Sicco Smit 

Ab-actis: Sandjana Sitaram  

Quaestor: Amber Kastelein  

Assessor: Laura Loffredo 
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III. Activiteiten 

 

Hieronder volgt een uiteenzetting van de door het bestuur en haar commissies 

georganiseerde evenementen. Hierbij dienen er wel een paar kanttekeningen gemaakt te 

worden. Door de uitbraak van de coronacrisis medio maart, hebben wij veel van de door 

ons georganiseerde evenementen af moeten gelasten. Ondanks het feit dat deze 

evenementen geen doorgang meer konden vinden, waren zij vrijwel in volledigheid 

georganiseerd. Voor een groot deel van deze evenementen geldt dat het bestuur en de 

desbetreffende commissies zich al het hele jaar hebben ingespannen voor de organisatie 

van deze evenementen. Daarom hebben wij de evenementen die geen doorgang meer 

konden vinden wegens de coronacrisis, maar wel al georganiseerd waren, ook toegevoegd 

aan deze uiteenzetting. 

Door het ontstaan van de pandemie en de daarbij gepaarde coronamaatregelen, heeft het 

bestuur geen fysieke evenementen meer kunnen organiseren na maart. Dit blijft een 

bedroevend besef. Desalniettemin hebben wij ons hard ingezet om, ook online, onze drie 

pijlers na te streven door studieverdiepende, studieverbredende en carrièregerichte 

evenementen te organiseren, zij het op alternatieve wijze.  

 

III.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 2019-2020 zijn er 24 studieverdiepende activiteiten 

georganiseerd. Hierbij is getracht om de activiteiten zo divers mogelijk in te kleden. 

Hieronder vindt u een opsomming van de studieverdiepende activiteiten. 
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III.1.1 Congres 

Het jaarlijks georganiseerde congres vormt het juridische paradepaardje van de 

vereniging. Op 29 november 2019 bezochten ongeveer 80 studenten het congres 

“Sustainable Finance: hoe we de toekomst financieren”. Hieronder vindt u het programma 

van het congres: 

 

10:30 – 11:00 Inloop 

11:00 – 11:30 Opening  

Frank Bambacht (Praeses Congrescommissie), prof. mr. drs. M. Haentjes (Dagvoorzitter, 

hoogleraar Financieel Recht Universiteit Leiden) en videoboodschap Wopke Hoekstra 

(Minister van Financiën) 

11:30 – 12:00 Sustainable finance en aanknopingspunten voor juristen 

Prof. dr. D. Schoenmaker (Hoogleraar Banking & Finance Erasmus Universiteit 

Rotterdam) 

12:15– 12:45 Implementatie van sustainable finance door de Europese Commissie 

Dhr. M. Vleeschhouwer (DNB & Europese Commissie) 

12:45 – 13:15 College Tour 

Dhr. A. Koornneef (Directeur ASN Bank)  

4%

54%
25%

17%

STUDIEVERDIEPENDE ACTIVITEITEN

Congres Interne activiteiten Externe activiteiten Overig
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14:15 – 15:00 

Seminar 1 

Sustainable finance en milieulasten: financiële zekerheid en de rol van de curator 

Mr. E. Brans (advocaat Pels Rijcken) 

 Economische gevolgen van de PAS-uitspraak 

Mr. N. Walgemoed (advocaat Stibbe) 

 Shareholder vs. Stakeholder model: duurzame waardecreatie   

Mr. M.H. Baldee (universitair docent Ondernemingsrecht Universiteit Leiden) 

15:15 – 16:00 

Seminar 2  

Duurzaam beleggen 

Prof. dr. T. Lambooy (hoogleraar Ondernemingsrecht Nyenrode Business Universiteit) en 

mw. K. van Dijk, CFA 

 Financiering van duurzame projecten: The Ocean Clean-up 

Prof. Dr. mr. J.E. Soeharno (advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek) 

 Duurzaamheid in de vastgoedpraktijk 

Prof. mr. W.G. Huijgen (hoogleraar Notarieel Recht Universiteit Leiden) 

16:00 – 16:45  Paneldebat, geleid door dagvoorzitter prof. mr. drs. M. Haentjes 

In het paneldebat nemen deel: prof. mr. W.G. Huijgen, prof. Dr. mr. J.E. Soeharno, prof. 

dr. T. Lambooy en mw. K. van Dijk 

16:45 – 17:00 Slotwoord 

Frak Bambacht – Praeses Congrescommissie 

prof. mr. drs. M. Haentjes (Dagvoorzitter, hoogleraar Financieel Recht Universiteit 

Leiden) 

17:00 – 18:00 Borrel 

 

 

III.1.2 Externe activiteiten 

De externe activiteiten zijn de (inhoudelijke) activiteiten die buiten de faculteit 

plaatsvinden. Het afgelopen jaar heeft de vereniging de onderstaande externe activiteiten 

georganiseerd: 

 

Bezoek aan de Tweede Kamer 

Op woensdag 11 september is de vereniging afgereisd naar de Tweede Kamer der Staten-

Generaal in Den Haag. Hier werden wij ontvangen door Tobias van Gent, parlementariër 

namens de VVD. De leden hadden de kans om de heer Van Gent alles omtrent de 

Nederlandse politiek te vragen. Hierna kregen wij een uitgebreide rondleiding. De dag 

werd afgesloten middels het bijwonen van een debat omtrent het legaliseren van 

verdovende middelen. Het evenement zat vol.  
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Bezoek Buma/Stemra 

Op woensdag 2 oktober heeft J.F.V. Grotius een bezoek gebracht aan 

auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra in Hoofddorp. Tijdens dit bezoek kregen wij 

meer inzicht in het werk binnen het media- en auteursrecht. Dit werd gedaan middels een 

interactieve en uitgebreide presentatie. Het media- en auteursrecht blijft vaak 

onderbelicht tijdens de studie, dus dit evenement was een buitenkans voor de studenten 

met interesse in dit vakgebied. Het evenement zat vol. 

 

Bezoek aan de Raad voor de Kinderbescherming 

Dinsdag 12 november is de vereniging afgereisd naar Den Haag voor een bezoek aan de 

Raad voor de Kinderbescherming. Hier werd ons van alles geleerd omtrent het jeugdrecht. 

Wij hebben een presentatie mogen bijwonen en hebben samen met twee medewerkers 

een tweetal waargebeurde (maar geanonimiseerde) zaken behandeld en besproken. Dit 

was een uiterst leerzame ervaring waarbij de deelnemers geconfronteerd werden met de 

complexe zaken waarmee de Raad dagelijks geconfronteerd wordt. Het evenement zat vol 

en de deelnemers hebben het evenement als uiterst leerzaam ervaren. 

 

Rechtbankbezoek Den Haag  

Op donderdag 19 december heeft de vereniging een spraakmakend en uitgebreid proces 

omtrent afpersing en verkrachting bij mogen wonen in het Paleis van Justitie in Den Haag. 

De leden hebben mogen toeschouwen hoe een strafproces in praktijk verloopt. Het 

evenement zou van 9.30 tot 12.00 uur duren, maar de zaak was zo complex dat dit 

rechtbankbezoek uiteindelijk pas in de namiddag eindigde. Leden kregen wel de kans om 

eerder te vertrekken (indien zij andere afspraken hadden), maar bijna niemand heeft van 

deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Ondanks het feit dat dit dus een spannende en 

leerzame dag was, was het ook een intensieve dag. Het evenement zat vol. 
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Externe trip: Düsseldorf 

Van 3 tot en met 5 maart zijn wij met een groep van 30 Grotianen afgereisd naar het Duitse 

Düsseldorf voor de jaarlijkse Externe trip. Dit is, sinds verenigingsjaar 2018-2019, een 

jaarlijkse inhoudelijk en carrièregerichte trip van een aantal dagen binnen Europa. Voor 

slechts 40 euro kregen leden de kans om deel te nemen aan de trip naar het zakelijke en 

financiële centrum van Duitsland. Tijdens deze trip zijn de volgende activiteiten 

georganiseerd: 

 

- Een bezoek aan de Heinrich Heine Universiteit 

- Een Q&A met studenten van ELSA Düsseldorf 

- Een avondwandeling door Düsseldorf 

- Bezoek aan de Rheinturm 

- Bezoek Consulaat-Generaal 

- Bezoek aan DICE, The Düsseldorf Institute for Competition Economics 

- Bezoek en rondleiding Rathaus 

Het evenement zat vol en was erg geslaagd.  

 

 

Bezoek Stage Entertainment 

Op 10 maart zouden wij een bezoek brengen aan Stage Entertainment. Dit zou een bezoek 

worden waarin wij de juridische carrièremogelijkheden in de entertainmentindustrie 

beter konden belichten, denk aan de (juridische kant van de) organisatie van musicals, 

concerten en shows. Stage Entertainment is een van de grootste live 

entertainmentondernemingen in Europa en is opgericht door Joop van den Ende. Helaas 

is het evenement dezelfde dag door het bedrijf afgelast, vermoedelijk wegens de uitbraak 

van het coronavirus in Nederland. De organisatie was compleet en het evenement zat vol, 

maar kon dus geen doorgang vinden.  
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III.1.3 Interne activiteiten 

De interne activiteiten van de vereniging vinden in (of in de buurt van) het Kamerlingh 

Onnes gebouw plaats. 

 

Training Leer Studeren 

Op 20 en 27 september werd er in samenwerking met de faculteit en Corpus Delicti een 

leer studeren-training van Purple Monkey georganiseerd voor (voornamelijk eerstejaars-

) studenten. De studenten leren middels deze training hoe zij op een effectieve manier 

studiestof kunnen onthouden en reproduceren. Het evenement was, anders dan andere 

jaren, drukbezocht.  

 

College Tour: Peter Plasman 

Op maandag 30 september had de vereniging de eer om strafrechtadvocaat Peter Plasman 

te ontvangen voor een College Tour. Het gesprek werd begeleid door Lucas Noyon, phD-

fellow verbonden aan de afdeling strafrecht van de Universiteit Leiden. De heer Plasman 

vertelde veel over zijn werk als strafrechtadvocaat en de bijbehorende spraakmakende 

zaken die hij heeft mogen meemaken. De strafrechtpraktijk stond extra centraal wegens 

de schrikbarende moord op Derk Wiersum. Deze gebeurtenis leefde onder de studenten 

en binnen de faculteit. De studenten kregen volop de mogelijkheid om oprechte en 

kritische vragen te stellen. De lezing was drukbezocht.  

 

High Tea: De sappigste verhalen van Personen- en Familierecht 

Op dinsdag 1 oktober hebben wij onder het genot van een High Tea mogen genieten van 

de academische en praktijkgerichte ervaringen van prof. mr. Tea Mellema-Kranenburg 

omtrent het Personen- en Familierecht. De studenten werden middels deze ervaringen en 

verhalen een stuk wijzer over dit rechtsgebied. Het evenement vond plaats in Koetshuis 

de Burcht en zat vol. 
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Lezing: Psychology for Lawyers 

De lezing vond plaats op maandag 2 december en werd in samenwerking met Corpus 

Delicti georganiseerd. Er werd gezocht naar een onderwerp dat raakvlakken had met de 

psychologie en het recht. Niek Strohmaier, promovendus bij de afdeling 

Bedrijfswetenschappen en afgestudeerd psycholoog, liet ons kennismaken met deze 

combinatie.  

Na een uitgebreide uiteenzetting van de algemene psychologie van mensen middels een 

interactieve presentatie, werd ons uitgelegd hoe dit doorwerkt bij de oordeelsvorming en 

besluitvormingsprocessen van advocaten, rechters en juristen in het algemeen. De lezing 

was een succes. 

  

College Tour: Carel Stolker 

Op maandag 27 januari heeft de vereniging niemand minder dan de rector magnificus van 

de Universiteit Leiden, Carel Stolker, mogen ontvangen voor een College Tour. Professor 

Stolker heeft eerst iets verteld over zichzelf, zijn werkzaamheden, de ontwikkelingen die 

universiteiten doormaken en de uitdagingen waarmee ze kampen. De studenten hadden 

de gelegenheid om alles aan de rector magnificus te vragen. Wat doet de universiteit om 

de toenemende druk onder studenten te verminderen? Hoe wordt men rector magnificus? 

Wat is er het lastigst aan de functie? Dit is een kleine selectie uit de vragen die gesteld 

werden. Het evenement was een succes. 

 

Lezing: Mr. Leonie 

Op 18 februari mochten wij niemand minder dan Mr. Leonie ontvangen in het Kamerlingh 

Onnes Gebouw. Meester Leonie is een bekende Nederlandse strafrechtadvocate, die haar 

populariteit te danken heeft aan haar bijdragen op social media. Middels haar posts op 

social media probeert zij de (vaak toch wat complexe) strafrechtpraktijk toegankelijk te 

maken voor jonge studenten. Dit doet zij bijvoorbeeld aan de hand van korte vlogs. 

Meester Leonie gaf ons een interessante kijk in haar leven, zowel als ‘influencer’ en als 

advocaat. Dit deed zij aan de hand van een interactief programma waarin de studenten 

met elkaar in debat konden treden aan de hand van verschillende stellingen, die vaak 

gebaseerd waren op haar eigen ervaringen. Ook kregen de studenten de mogelijkheid tot 
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het stellen van vragen, en deze werd optimaal benut. De lezing was drukbezocht en erg 

interactief. 

 

College Tour: Marianne Thieme 

Op 10 maart zou niemand minder dan Marianne Thieme (juriste, dierenactiviste en 

medeoprichter/oud-fractievoorzitter van de Partij van de Dieren) plaats nemen in onze 

College Tour, om meer te vertellen over haar leven en in gesprek te treden met onze 

studenten. Onze vaste moderator mr. dr. Bastiaan Rijpkema zou deze tour begeleiden. De 

verwachte opkomst was hoog, maar helaas is het evenement vanuit de kant van mevrouw 

Thieme afgelast wegens de uitbraak van het coronavirus.  

 

Professorendiner 

Op 20 april zou het jaarlijkse Professorendiner voor het eerst plaatsvinden in restaurant 

Malle Jan in Leiden. Hier zouden studenten de mogelijkheid hebben om onder het genot 

van een driegangenmenu, op een gezellige en informele wijze, kennis te maken met 

verschillende professoren van de universiteit. Ze kregen hierdoor de unieke kans om 

meer te weten te komen over de verschillende vakgebieden en de academische carrières 

van de verschillende hoogleraren. De volgende professoren zouden aansluiten: prof. 

Koops, prof. Vriesendorp, prof. Breedveld-de Voogd, prof. Snijders, prof. Visser, prof. 

Vleggaert, prof. Stolker, prof. Lawson, prof. Schuyt en prof. Van der Leun. 

De verwachte opkomst was hoog, aangezien dit evenement ieder jaar in de goede aarde 

valt bij de leden.  

De gastenlijst was compleet en de Malle Jan was afgehuurd en gereserveerd, maar helaas 

kon ook dit evenement geen doorgang vinden wegens de coronacrisis.  

 

Lezing: Wim Anker 

Op 21 april zouden wij niemand minder dan Wim Anker mogen verwelkomen aan onze 

faculteit. Wim Anker is een bekende Nederlandse strafpleiter. Hij is bekend geworden 

door de verschillende belangrijke strafzaken waar hij deel van uitmaakte, waarvan de 

zaken omtrent de A7- ‘blokkeerfriezen’ en Robert M goede voorbeelden van zijn. Hij zou 
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ons meer vertellen over de strafrechtpraktijk en over de verschillende zaken die hij 

behandeld heeft. Helaas kon dit evenement geen doorgang meer vinden wegens de 

coronamaatregelen. Wij hopen Wim Anker in oktober te kunnen verwelkomen.  

 

Huiskamerlezing: Artificial Intelligence 

Op 28 april zou de Huiskamerlezing over Artificial Intelligence plaatsvinden. Alhoewel de 

datum vaststond, stond de inhoud nog enigszins open. Dit evenement was dus nog niet in 

volledigheid georganiseerd.  De spreker die wij benaderd hadden kon helaas geen 

bijdrage meer leveren aan de lezing, dus de commissie was druk bezig met het bedenken 

van een andere invulling, totdat het evenement in het geheel geen doorgang meer kon 

vinden wegens de coronamaatregelen.  

 

Online: Interview met prof. Joanne van der Leun 

Op 13 mei mochten wij niemand minder dan onze eigen decaan, prof. Van der Leun, online 

ontvangen. Middels Instagram Live sloot de decaan aan om onze kijkers wat meer te 

vertellen over zichzelf, haar normale werkzaamheden en over de werkzaamheden binnen 

de (gesloten) faculteit tijdens de coronacrisis. De livestream werd door een grote groep 

bekeken en veel studenten stelden hun vragen aan onze decaan. Het deed onze studenten, 

ons als bestuur en natuurlijk de decaan zelf erg goed om ook in deze tijden, toch nog in 

contact te staan met elkaar. Door het sluiten van de faculteit kon niemand elkaar meer 

treffen en dit evenement bood daar toch nog enigszins een oplossing voor. Ook kon de 

decaan een antwoord bieden op studie-gerelateerde onzekerheden van studenten. Tot 

slot hebben onze kijkers ook kennis mogen maken met de kat van de decaan. Het was een 

geslaagd evenement.  

 

Online lezing: Corona en het arbeidsrecht 

Op 20 mei heeft professor Barend Barentsen, hoogleraar sociaal recht aan onze faculteit, 

een online lezing gegeven over het arbeidsrecht in tijden van corona. De lezing vond plaats 

via Instagram Live. Prof. Barentsen ging uitgebreid in op de verschillende 

arbeidsrechtelijke vraagstukken die ontstaan zijn door de coronacrisis.  
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Hoe werkt het bijvoorbeeld als je ontslagen wordt door je werkgever in tijden van corona? 

Prof. Barentsen behandelde deze vraagstukken ook aan de hand van de Noodmaatregel 

Overbrugging voor Werkgelegenheid. Studenten kregen de mogelijkheid om hun vragen 

aan prof. Barentsen voor te leggen en deze mogelijkheid werd goed benut. Veel studenten 

zaten met arbeidsrechtelijke onzekerheden.  

Na afloop van de lezing kregen wij zelfs nog vragen toegestuurd per mail, met het verzoek 

die door te sturen naar prof. Barentsen. Het evenement was drukbezocht en het werd ons 

duidelijk dat studenten er veel aan hadden. Het was dus een geslaagd evenement.  

 

Online: Q&A met Rob Jetten 

Als vereniging streven wij ernaar om vooraanstaande en interessante sprekers uit te 

nodigen voor lezingen. Dit streven bleef, ook online, bestaan. Zo mochten wij op 27 mei 

niemand minder dan D66-fractievoorzitter Rob Jetten ontvangen via Instagram Live. Rob 

Jetten vertelde onze kijkers over zijn leven, zijn werkzaamheden als D66-fractievoorzitter 

en over zijn toenmalige kijk op de coronamaatregelen door het kabinet. Veel studenten 

maakten gebruik van de gelegenheid tot het stellen van vragen. Zo waren de studenten 

benieuwd naar de mening van de D66-leider omtrent verschillende aspecten van de 

coronacrisis. Wordt er wel genoeg gedacht aan studenten tijdens het nemen van de 

coronamaatregelen? Hoe wordt eenzaamheid onder ouderen nu tegengegaan? Dit is een 

fractie uit de vragen die er gesteld werden. Er keken erg veel mensen naar de livestream 

en het evenement viel goed in de aarde onder de studenten.  

 

III.1.3 Overige studieverdiepende activiteiten 

 

Eerstejaarsactiviteit: Bezoek Hoge Raad 

Op 20 februari kregen wij de unieke mogelijkheid om samen met een selecte groep van 

15 eerstejaarsstudenten een bezoek te brengen aan de Hoge Raad der Nederlanden. Hier 

werden wij ontvangen door mr. G. De Groot: vicepresident van de Belastingkamer van de 

Hoge Raad en mr. F.W. Bleichrodt: advocaat-generaal bij de Strafkamer van de Hoge Raad. 

Zij gaven ons een uitgebreide kijk in hun dagelijkse werkzaamheden binnen hun praktijk. 

Daarna namen zij een zaak met ons door. Hierna volgde een rondleiding door het gebouw, 
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verzorgd door mr H. Storm: griffier van der Hoge Raad. Deze rondleiding was interactief 

en de studenten kwamen zo veel te weten over (de geschiedenis van) het gebouw van de 

Hoge Raad. Tot slot kregen de deelnemers een presentje mee vanuit de Hoge Raad. Het 

evenement zat vol. 

 

Facultaire Ouderdag 

Op zaterdag 14 maart zou de jaarlijkse Facultaire Ouderdag plaatsvinden. De 

Eerstejaarscommissie van de vereniging neemt de organisatie van deze dag op zich en 

heeft zich hier al sinds het begin van het verenigingsjaar hard voor ingezet. Op zaterdag 

14 maart zouden de ouders/verzorgers van verschillende eerstejaarsstudenten samen 

met hun kinderen een bezoek brengen aan onze prachtige faculteit. De dag zou na de 

ontvangst met koffie en thee worden afgetrapt door verschillende sprekers met een 

plenair welkomstwoord. De aanwezigen zouden welkom worden geheten door de decaan 

van onze faculteit, prof. Van der Leun. Daarna zouden de praeses der J.F.V. Grotius, Ayman 

Kariman, en de praeses van de Eerstejaarscommissie, Dewi el Hamdaoui, wat meer 

vertellen over de vereniging en het leven als student aan onze faculteit. Vervolgens zou 

prof. Castermans de aanwezigen voorzien van een interessant college Burgerlijk Recht.  

Hierna zou men de gelegenheid hebben om te genieten van een uitgebreide, door J.F.V. 

Grotius verzorgde, lunch. Na de lunch zouden de ouders, samen met hun studenten, een 

rondleiding krijgen door de faculteit en zouden zij werkgroepen Burgerlijk Recht volgen, 

verzorgd door docenten van de afdeling Civiel Recht. De dag zou worden afgesloten met 

een borrel. 

Er zouden ongeveer 160 aanwezigen zijn en de dag zou van 10:00 tot 18:00 uur duren. 

Deze dag zou ouders een leuke en accurate indruk bieden van het leven aan onze 

rechtenfaculteit. Op 12 maart gingen er echter nieuwe coronamaatregelen van kracht, 

waardoor evenementen van meer dan 100 personen niet meer toegestaan waren. Op 13 

maart was onze faculteit genoodzaakt om haar deuren voor een langere tijd te sluiten, ter 

bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat de 

Facultaire Ouderdag, op het laatste moment, geen doorgang meer kon vinden. In 

samenspraak met de faculteit is dit evenement, dat al in volledigheid was georganiseerd, 

geannuleerd. De deelnemers zijn spoedig gerestitueerd.  
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Studiereis: Legal experience naar Chicago  

Sinds de bekendmaking van de bestemming in november, is dit een evenement waar 

menig Grotiaan met veel plezier naar heeft uitgekeken. Van 5 tot en met 15 april zouden 

wij met 30 Grotianen verblijven in Chicago in de Verenigde Staten. Wij zouden 

overnachten in The Getaway Hostel. Het doel van deze reis is om onze leden een juridisch-

inhoudelijke en carrièregerichte verdieping te bieden in het rechtssysteem van een ander 

werelddeel. Ook de (culturele) studieverbreding maakt deel uit van deze reis. De 

studiereiscommissie heeft zich al sinds juli 2019 enorm hard ingezet voor de organisatie 

van deze reis. Dit heeft geresulteerd in de volgende evenementen, die in volledigheid 

georganiseerd waren: 

- Gezamenlijk aankomstdiner 

- Bezoek aan Chicago City Hall, waar wij vergaderingen van de City Council bij 

zouden wonen 

- Fietstour door Chicago 

- Bezoek aan de Cook County Juvenile Court (jeugdrechtbank). Hier zouden wij 

onder anderen: zittingen bijwonen, het bijwonen van een (speciaal voor ons 

georganiseerd) forum waarbij ons meer verteld zou worden over 

jeugdrechtbanken in de VS en zouden wij uitgebreid rondgeleid worden. 

- Rondleiding Juvenile Temporary Detention Center: Een presentatie over 

jeugdgevangenissen met aansluitend een rondleiding door de jeugdgevangenis.  

- Bezoek aan de Northwestern University School of Law. Hier zouden wij 

ontvangen worden door professor Julie Biehl (directrice van The Children and 

Family Justice Centre, Interim Dean of the Bluhm Legal Clinic en Interim 

Associate Dean of Clinical Education) en professor Steven Drizin (docent 

Wrongful Convictions en advocaat van Brendan Ray Dassey, wiens zaak bekend is 

geworden door de Netflix-serie “Making a Murder”).  

- Bezoek aan de Skydeck-Willis Tower. 

- Kantoorbezoek Clifford Law Offices: Kantoorbezoek. Het kantoor is betrokken in 

luchtvaartgeschillen, persoonlijk letsel en onrechtmatige sterfgevallen. Zo is de 

oprichter, Robert A. Clifford, een van de belangrijkste onderhandelaars geweest 

in de schikking van 1,2 miljard dollar na de talrijke eigendomsschade-claims na 

de ineenstorting van de Twin Towers in New York.  
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Robert A. Clifford zou ons persoonlijk meer vertellen over zijn werk en over de 

letselschadepraktijk in het algemeen in de VS. 

- Bezoek Field Museum of Natural History 

- Bezoek Art Institute of Chicago 

- Bezoek Chicago History Museum 

- Bezoek Chicago University of Law, een van de meest prestigieuze universiteiten 

ter wereld. Wij zouden een college omtrent het Amerikaanse Burgerlijke 

procesrecht bijwonen, een uitgebreide rondleiding krijgen en deelnemen aan een 

Q&A met rechtenstudenten aan de Chicago University of Law, 

- Bezoek Navy Pier aan Lake Michigan. 

- Honkbalwedstrijd Chicago White Sox 

- Bezoek aan de U.S. Department of Justice (vergelijkbaar met ons Openbaar 

Ministerie). In Amerika vallen de FBI en de DEA ook onder dit orgaan. Hier 

zouden wij een presentatie krijgen over het werk van een prosecutor in de 

Verenigde Staten en over het strafrecht in Illinois. Ook zouden wij op een 

interactieve wijze in gesprek treden met een officier van justitie.  

- Kantoorbezoek Baker Mckenzie. Hier zouden wij een presentatie krijgen over de 

werkzaamheden van het kantoor in de Verenigde staten door een recruiter. 

Daarna zouden advocaten wat meer vertellen over de samenwerking met de 

Nederlandse divisie van het kantoor en hoe dit zich uit in de rechtspraktijk in de 

Verenigde Staten. 

- Gezamenlijke lunch in een live-jazzcafé 

 

De commissie heeft alle bovenstaande activiteiten in volledigheid georganiseerd. De 

vliegtickets en het hostel waren betaald en het programma stond tot in de details vast. De 

deelnemers waren ook geïnformeerd over het programma. De commissie was rond 12 

maart alleen nog bezig met de definitieve kamerindeling en wat logistieke plannen voor 

het openbaar vervoer. Helaas kon deze reis geen doorgang meer vinden. In de nacht van 

11 op 12 maart voerde president Trump een inreisverbod in voor inwoners uit landen 

van de Europese Unie, ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. Dit 

inreisverbod zou ook van kracht zijn tijdens onze reis van 5 tot en met 15 april.  
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Op 12 maart kwam ook onze minister-president met maatregelen tegen de verspreiding 

van het coronavirus en op 13 maart bleek dat onze faculteit genoodzaakt was om haar 

deuren te sluiten. Hierbij werden studiereizen (begrijpelijk) verboden. Wij waren, naast 

bovengenoemde maatregelen, natuurlijk ook genoodzaakt om de reis te annuleren in het 

kader van het welzijn van onze leden. Wij hebben ons na de annulering van de reis hard 

ingezet voor de financiële afwikkeling van de annulering. Onze leden hebben, de 

teleurstellingen daargelaten, geen financiële hinder ervaren aan de annulering van de 

reis.  

Het is en blijft een bittere klap dat deze reis, buiten onze macht om, geen doorgang meer 

heeft kunnen vinden. De reis was tot in de details georganiseerd, waarbij de 

Studiereiscommissie voor een prachtig en volledig programma had gezorgd. Dat zijn 

inspanningen die gewaardeerd worden.  

 

Leidsch Debat 

Op 11 mei zou het jaarlijkse Leidsch Debat plaatsvinden. Dit evenement is een jaarlijkse 

samenwerking tussen verschillende studieverenigingen (J.F.V. Grotius, B.I.L., CoDe, ELSA, 

HSVL, SPIL) en het StOP. Deze avond staat meestal in het teken van een actueel 

maatschappelijk onderwerp waarover verschillende partijen een debat met elkaar 

voeren. Dit jaar stond het thema onderwijs centraal. Verschillende politieke partijen en 

experts (zoals studentpsychologen) zouden een bijdrage leveren aan deze avond. Dit 

evenement zou open staan voor iedereen, maar helaas kon het evenement geen doorgang 

meer vinden wegens de coronacrisis. Desalniettemin is J.F.V. Grotius het hele jaar nauw 

betrokken geweest bij de organisatie van deze dag en vervulde onze assessor onderwijs 

zelfs de rol van penningmeester binnen de organisatie.  
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III.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 2019-2020 zijn er 32 studieverbredende activiteiten georganiseerd. 

Hierbij is getracht om een goede verdeling aan te houden in de soort studieverbredende 

activiteiten. Hieronder vindt u een opsomming van de studieverbredende activiteiten. 

 

 

 

III.2.1 Borrels 

Gedurende het afgelopen jaar hebben de leden van de vereniging volop kunnen genieten 

van de borrels. Middels het door ons opgestelde borrelbeleid hebben wij ernaar gestreefd 

om twee- of driewekelijks een borrel op de donderdag van 20:00 tot 22:00 uur te 

organiseren in Café de Keyzer. Het was hierbij van belang dat de borrels zouden passen 

in de agenda’s van de leden en dus buiten vakantie- en tentamenperiodes vielen. De 

fysieke borrels waren steeds uitermate drukbezocht. Veel van de eerstejaarsleden die wij 

als vereniging hebben mogen verwelkomen tijdens de Kick-off borrel, hebben wij op veel 

andere activiteiten en borrels teruggezien. Deze studenten zagen de borrels als een 

moment om naar uit te kijken en dat was een mooie ontwikkeling. 

35%

9%

56%

STUDIEVERBREDENDE ACTIVITEITEN

Borrels Feesten Overig
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Officieel duurden de borrels tot 22:00, maar in de praktijk gingen deze altijd door tot 

23:00 uur. Het bestuur vergezelde de leden ook vaak na de borrels bij het verkennen van 

het nachtleven in Leiden. Wij zijn dus zeer tevreden over het verloop van de fysieke 

borrels. Daarnaast hebben wij dit jaar duidelijke afspraken gemaakt met Café de Keyzer 

omtrent het controleren van de ledenpassen. Zowel het bestuur als Café de Keyzer hebben 

hierop gelet tijdens de borrels.  

Na de uitbraak van de coronacrisis in Nederland hebben wij helaas geen fysieke borrels 

meer kunnen organiseren voor onze leden. Dit is voor zowel het bestuur als voor onze 

leden een groot gemis geweest. Wij hebben ernaar getracht om dit gemis op te vangen 

met de organisatie van verschillende digitale activiteiten.  

 

3 september: Kick-off borrel 

Dit was de eerste borrel van het verenigingsjaar en stond in het teken van de 

verwelkoming van de vele eerstejaars rechtenstudenten bij de vereniging. De nieuwe 

studenten konden genieten van gratis drankjes en pizza. De borrel was uitermate 

drukbezocht en vormde daarmee een groot succes. 

 

26 september: Congresborrel 

Tijdens deze borrel werd het thema van het Juridisch Congres, “Sustainable Finance: hoe 

we de toekomst financieren” op 29 november 2019 bekendgemaakt. Ondanks wat 

technische problemen met de beamer was ook deze borrel geslaagd. 

 

7 november: Herfstborrel 

De herfstborrel was een groot succes. Leden hadden de mogelijkheid om op vertoon van 

hun ledenpas speciaalbier te bestellen. Deze borrel vond iets later plaats dan gepland 

omdat wij rekening hebben gehouden met de tentamens van leden. De borrel was 

drukbezocht.  
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21 november: Studiereisbekendmakingsborrel  

Tijdens deze borrel werd de reis naar Chicago in april bekendgemaakt aan de leden. De 

leden waren erg benieuwd naar de bestemming en dit resulteerde dus ook in een drukke 

borrel. De borrel was erg geslaagd en de bestemming werd positief ontvangen. 

 

19 december: Foute kersttruienborrel 

Dit was de laatste borrel van het jaar 2019. Tijdens deze borrel heeft de Goede-

doelencommissie haar kerstballenactie gehouden: er zijn zelfgemaakte kerstballen 

verkocht voor de stichting PrisonLAW Nederland. Al de kerstballen waren uitverkocht. 

Verder was de borrel drukbezocht en erg gezellig. Er werden, geheel in thema, veel foute 

kersttruien gedragen. 

 

23 januari: Nieuwjaarsborrel 

Op 23 januari 2020 vond de eerste borrel van het jaar plaats. Dit was voor de leden een 

geschikt moment om bij elkaar te komen na een drukke periode van tentamens. De borrel 

was drukbezocht. 

 

13 februari: Valentijnsborrel 

Na een drukke periode waarin onze leden veel hebben ondernomen (zoals de skireis en 

de Leidse Juridische Bedrijvendag), werd het weer eens tijd voor een gezellig 

samenkomen in Café de Keyzer. De borrel stond in het teken van de liefde, daar het bijna 

Valentijnsdag was. Ook deze borrel was drukbezocht. 

 

25 februari: Bestuursinteresseborrel 

Op 25 februari werd er door het bestuur een bestuursinteresseborrel georganiseerd. Er 

werd door het bestuur een interactieve presentatie gegeven over een bestuursjaar bij 

J.F.V. Grotius in het algemeen, over de verschillende functies en over andere 

bestuursgerelateerde zaken. De borrel werd gehouden in de bovenzaal van Café de 

Keyzer. Ondanks het feit dat dit een openbare borrel was, bestond de namiddag uit een 

select gezelschap met bestuursinteresse.  
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12 maart: Grotiusborrel: Throwtaart Thursday 

Op 12 maart zou de Goede-doelencommissie een borrel organiseren om geld op te halen 

voor stichting PrisonLAW. De commissie had een rad gemaakt waar onze leden aan 

konden draaien waarna ze, tegen een kleine betaling voor het goede doel, slagroomtaart 

in het gezicht van een bestuurslid mochten gooien. Deze borrel leefde al een lange tijd 

onder onze leden en de verwachte opkomst was dus ook hoog. Helaas hebben wij deze 

borrel op dezelfde dag af moeten gelasten na de nieuwe coronamaatregelen die die 

middag van kracht gingen. De borrel was wel al in volledigheid georganiseerd. 

 

22 mei, online: De Grote Grotius Bingo Borrel 

Op 22 mei heeft de Goede-doelencommissie een bingo georganiseerd waarbij de 

opbrengsten gedoneerd worden aan Het Rode Kruis. Er is ervoor gekozen om de 

opbrengsten van deze borrel te schenken aan Het Rode Kruis om hen bij te staan met hun 

werkzaamheden tijdens de coronacrisis. Studenten konden voor 2,50 euro een bingokaart 

kopen. Met deze bingokaart konden zij deelnemen aan de bingoborrel. Er waren 

meerdere prijzen te winnen tijdens de bingo en de deelnemers deden, onder het genot 

van een drankje, hun best om een van deze prijzen te bemachtigen. Er namen rond de 25 

mensen deel aan de bingo. Het was een gezellige avond waarmee wij hopelijk ook een 

steentje bij hebben kunnen dragen aan Het Rode Kruis.  

 

19 juni, online: Grotius Zoomborrel 

Op 19 juni vond de laatste borrel van het jaar plaats via het online platform Zoom. Het 

was een gezellige avond met een groep actieve Grotianen.  

 

 

III.2.2 Feesten 

Het afgelopen jaar zijn er twee feesten georganiseerd in studentenclub High Fidelity 

(HiFi) en is er één feest georganiseerd in muziekpodium Gebr. De Nobel. 
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A.Sociaal presents: Grotius around the world 

Het eerste feest van het verenigingsjaar vond plaats op 18 september 2019 en had als 

thema ‘Grotius around the world’. Dit thema was terug te zien in de versiering en de 

outfits. Het feest was redelijk bezocht, maar bereikte niet de aantallen waarop we gehoopt 

hadden. Het was wel erg positief om te zien dat de aanwezigen uit veel nieuwe 

eerstejaarsleden bestond.  

 

A.Sociaal presents: Dirty Disney 

Het tweede feest van dit jaar, met als thema “Dirty Disney”, was een enorm succes. Dit was 

het eerste feest georganiseerd door de Activiteitencommissie sociaal 2019-2020. De 

promotie was uitstekend en het feest leefde onder de leden. De HiFi was vol en bleef vol 

tot het einde. Na afloop van het feest is er nog lang over doorgepraat onder de leden. 

 

Interfacultair feest 

 Op 11 maart vond het interfacultair feest plaats. In samenwerking met MFLS, CoDe, 

Labyrint, Aesculapius, SPIL, 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 “Interfiësta”. 

 

 

III.2.3 Overige studieverbredende activiteiten. 

 

Introductieweekend: ‘Grotius, where your story begins’ 

Het introductieweekend staat volledig in het teken van de nieuwe eerstejaarsstudenten. 

Het weekend heeft als doel om de nieuwe eerstejaarsstudenten kennis te laten maken met 

de vereniging en met elkaar. Het weekend vond plaats van 6 t/m 8 september met 90 

eerstejaarsstudenten in Alphen, Noord-Brabant. Het thema was ‘Grotius, where your 

story begins’. Het weekend was een groot succes voor de deelnemers. Wij hebben van veel 

deelnemers begrepen dat zij het weekend als erg prettig hebben ervaren. 
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De communicatie met de verschillende partners was helaas wel wat stroef waardoor het 

bestuur tijdens het weekend voor een aantal onvoorziene omstandigheden kwam te 

staan. Dit wisten wij echter goed op te lossen en de leden kregen hier niks van mee. Het 

doel van het weekend was het binden van eerstejaarsstudenten en dat was zeker gelukt. 

Dat maakte het weekend een succes. 

 

Constitutieborrel 

Op 17 september 2019 vond de jaarlijkse constitutieborrel van J.F.V. Grotius plaats om 

het 99e bestuur te feliciteren met haar constitutie. De vele genodigden, waaronder leden 

van J.F.V. Grotius, reünisten, hoogleraren, facultaire medewerkers en 

verenigingsbesturen, vierden deze feestelijkheid in de grote zaal van studentenvereniging 

Quintus. Er waren dit jaar veel meer oud-leden dan voorgaande jaren aanwezig. Dit was 

zo omdat het bestuur er, anders dan voorgaande jaren, voor had gekozen om minstens 

tien voorgaande besturen uit te nodigen. Dit resulteerde in veel oud-leden die op het 

evenement afkwamen, wat goed is voor het reünistenbestand van de vereniging. 

 

Follow-upactiviteit introductieweekend: bootje varen 

Op 23 september 2019 kon een aantal deelnemers van het introductieweekend samen, 

onder het genot van hapjes en drankjes, varen over de Leidse grachten. Het was erg 

gezellig met de kersverse leden en er heerste nog veel enthousiasme over het 

introductieweekend. Het was mooi om te zien dat er veel nieuwe vriendschappen zijn 

ontstaan door het weekend. 

 

Commissieledenkennismakingsavond 

Op 14 november 2019 vond de commissieledenkennismakingsavond plaats. Deze avond 

stond in het teken van teambuilding, opdat commissieleden elkaar beter leerden kennen. 

Het bestuur had daarom een actief programma door de binnenstad van Leiden 

georganiseerd. De activiteit werd afgesloten in Café de Keyzer onder het genot van 

drankjes. De avond was erg geslaagd met veel enthousiaste nieuwe commissieleden. 
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Kerstdiner 

Het jaarlijks terugkerende kerstdiner vond dit jaar plaats in Koetshuis De Burcht op 18 

december 2019. Het diner, met als dresscode “Christmas Chique”, bestond uit een 

driegangenmenu. Het diner zat vol en was een groot succes. 

 

Eerstejaarsactiviteit: Nieuwjaarskroegentocht  

Op 9 januari 2020 vond de Nieuwjaarskroegentocht voor eerstejaarsstudenten plaats. Wij 

zijn verschillende kroegen in Leiden ingedoken om vervolgens te eindigen bij een 

karaokebar. Het evenement zat vol en was een groot succes. De groep was erg enthousiast 

en het evenement kan dus bestempeld worden als geslaagd. 

 

Grotius Skireis 

Onze vereniging is van 1 tot en met 9 februari 2020 op een geweldige wintersportreis 

geweest naar het Italiaanse Sestrière. Naast het beoefenen van wintersport op de pisten, 

heeft de Kleine-reiscommissie verschillende evenementen georganiseerd, zoals een 

pubquiz in het dorp, een spelavond, een feest in samenwerking met Skifest, een beerpong-

toernooi en verschillende gezamenlijke après-ski momenten. De reis bevatte een sociaal 

en actief programma waarbij het versterken van de onderlinge banden centraal stond. Dit 

is een reis waar veel Grotianen met een warm gevoel op terug kunnen kijken. 

 

Tv-opnames: De Wereld Draait Door 

Op 10 februari zijn wij samen met een groep van 20 Grotianen afgereisd naar de 

Westergasfabriek in Amsterdam waar wij verwelkomd werden in de studio van De 

Wereld Draait Door. Wij hadden de gelegenheid om een uitzending live bij te wonen. Voor 

aanvang kregen wij nog een rondleiding door het gebouw en na afloop konden wij nog 

nagenieten van de avond tijdens de borrel. Het evenement zat vol en was geslaagd. 
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A.sociaal: Poolen 

Op 19 februari zijn wij meteen groep Grotianen wezen poolen in poolcafé The Church in 

Leiden. Hier kregen studenten de mogelijkheid om, onder het genot van een hapje en een 

drankje, het tegen elkaar op te nemen aan de pooltafel. Het evenement was drukbezocht 

en de avond was verder erg geslaagd. 

 

Gala: Starry Night 

Het gala vond plaats op 28 februari in het prachtige Kasteel Oud-Wassenaar. Net zoals 

ieder jaar, was het ook dit jaar een enorm succes. In samenwerking met Corpus Delicti is 

er voor zo’n 220 studenten een feestelijke avond georganiseerd waarbij iedereen er op 

zijn best uitzag. Men had met een kaartje de gelegenheid om de hele avond gratis drankjes 

te kunnen nuttigen en er was een professionele fotograaf aanwezig, wat geresulteerd 

heeft in onvergetelijke galafoto’s.  

 

Sportactiviteit: Squashen 

Op 2 maart zijn wij met een groep Grotianen wezen squashen in Den Haag. De deelnemers 

konden het voor twee uur lang tegen elkaar opnemen in een squashtoernooi. Dit alles kon 

uiteraard onder het genot van een drankje. Het evenement was drukbezocht en geslaagd. 

 

Sportactiviteit: Krav Maga 

Op 17 april zou een groep van 30 Grotianen deelnemen aan een cursus Krav Maga. Krav 

Maga is een Israëlische zelfverdedigingssport. De cursus zou verzorgd worden door de 

trainer van een van de leden van de Sportcommissie. Helaas kon het evenement geen 

doorgang meer vinden wegens de coronamaatregelen. Het evenement was wel al 

georganiseerd. 

 

Online: J.F.V. Grotius: Netflix & Party 

Op 20 april heeft de Eerstejaarscommissie een Netflix Party georganiseerd. Via deze weg 

konden wij samen met onze leden, vanuit huis, genieten van de film “Extremely Wicked, 
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Shockingly Evil and Vile”. Deze film vertelt het precieze verhaal omtrent het proces van 

beruchte massamoordenaar Ted Bundy.  

Ongeveer 35 leden hebben samen met ons meegekeken naar de film. Het eerste online 

evenement is goed bevallen, het was voor het bestuur, de commissie en de leden erg fijn 

om in coronatijden toch iets met elkaar te kunnen ondernemen. Dit was dus een geslaagde 

eerste online activiteit.  

 

Online: Pubquiz: De Slimste Grotiaan 

Op 24 april vond onze online pubquiz ‘De Slimste Grotiaan’ plaats. Het bestuur had een 

uitgebreide pubquiz voorbereid, waarbij er een leuke prijs klaarstond voor de winnaar 

van de avond. De pubquiz vond plaats via Instagram Live. Twee leden van het bestuur 

konden zo live fungeren als quizmeesters terwijl de kijkers thuis, onder het genot van een 

drankje, de goede (of foute) antwoorden konden invullen in een online formulier. De quiz 

was met ongeveer 80 kijkers enorm goed bezocht. Na afloop van de quiz heeft het bestuur 

alle antwoorden nagekeken en werd er een leuke prijs uitgereikt (lees: opgestuurd) aan 

de winnaar. Dit was wederom een geslaagd online evenement waarbij wij, ondanks de 

coronamaatregelen, toch iets gezelligs konden ondernemen met onze leden.   

 

Sportactiviteit: Voetbaltoernooi 

De Sportcommissie had dit jaar het voornemen om een groots sportactiviteit neer te 

zetten voor de leden van J.F.V. Grotius. Zodoende was het plan om op 8 mei een groots 

voetbaltoernooi te organiseren voor ongeveer 100 deelnemers met aansluitend een 

barbecue bij het Universitaire Sportcentrum (USC). De locatie en de barbecue waren 

hiervoor al georganiseerd. Helaas hebben wij dit evenement ook af moeten gelasten 

wegens de uitbraak van het coronavirus. 

 

Online: De ontmaskering: 100e bestuur 

Normaliter wordt het nieuwe bestuur altijd bekendgemaakt middels een 

bestuursbekendmakingsborrel. Wegens de coronamaatregelen kon deze borrel geen 

doorgang vinden. Als alternatief besloten wij om in juni, geheel op afstand en met alle 
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coronamaatregelen in acht genomen, een bekendmakingsfilmpje te maken van het 100e 

kandidaatsbestuur. Wij hebben hier op internet een soort “aftel-evenement” van gemaakt, 

waarbij er de hele week werd afgeteld tot het moment. 

Op vrijdag 5 juni zaten veel van onze leden vol spanning klaar om te wachten op het 

filmpje. Toen het filmpje online ging hebben wij veel leuke reacties mogen ontvangen. Zo 

hebben wij toch nog een bestuursbekendmaking kunnen organiseren. 

 

Eerstejaarstrip: Leeuwarden  

Wij zouden met een groep van 30 eerstejaarsstudenten van 10 tot en met 11 juni 

verblijven in Leeuwarden. De Eerstejaarstrip is een jaarlijkse trip voor en door 

eerstejaarsstudenten waar het versterken van de onderlinge band centraal staat. Deze 

trip gaat meestal naar een stad in of rond Nederland. Dit jaar stond Leeuwarden op de 

planning. Wij zouden op 10 juni, vroeg in de ochtend, met de trein vertrekken richting 

Leeuwarden. Hier stond een studieverbredend programma voor de eerstejaarsstudenten 

klaar. Zo bestond het programma uit: een historische stadswandeling, een rondvaart door 

Leeuwarden, een barbecue, een kroegentocht en aansluitend een uitgaansavond. Wij 

zouden overnachten in het Alibi Hostel. Dit zou een speciale ervaring zijn, aangezien het 

hostel een oude gevangenis is. Zo had de trip toch nog een juridisch tintje. De volgende 

dag zouden wij een brunch organiseren waarna wij een museum zouden bezoeken (stond 

nog niet vast welke). Daarna zouden wij weer met de trein naar Leiden vertrekken. Het is 

erg jammer dat de trip geen doorgang heeft kunnen vinden door de coronacrisis, daar dit 

een goed bindingsmoment vormt voor de eerstejaarsstudenten. De trip was, zoals 

hierboven is beschreven, grotendeels al georganiseerd. Het kon wegens de 

coronamaatregelen helaas geen doorgang vinden en was al vroeg vanuit het hostel zelf 

geannuleerd.  

 

Kleine reis: Valencia 

Wij zouden op 7 juli met een groep van 30 Grotianen afreizen naar Valencia in Spanje, 

waar we tot en met 12 juli zouden verblijven in The River Hostel. Zowel het hostel als de 

vliegtickets waren al geboekt en de planning stond grotendeels al vast. Zo waren er onder 

anderen een fietstocht, een museumbezoek, een kroegentocht en andere 
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gezelligheidsevenementen georganiseerd. De Kleine reis bevatte een sociaal en cultureel 

programma en staat ieder jaar in het teken van het versterken van de onderlinge band. 

Het is een gezelligheidsreis waar menig Grotiaan ieder jaar naar uitkijkt.  

Het was voor ons na de corona-uitbraak in maart nog even aankijken of deze reis 

doorgang zo kunnen vinden of niet. Na de coronaversoepelingen rond juni begonnen 

vliegtuigmaatschappijen weer met het uitvoeren van vluchten naar Spanje. Het zou voor 

ons echter zeer onverantwoord zijn om zo’n reis met 30 Grotianen te maken, daar wij de 

coronamaatregelen vanuit het RIVM niet konden waarborgen indien wij met 30 Grotianen 

op reis zouden gaan. Bovendien zouden wij zeker niet het risico willen lopen om tijdens 

ons verblijf in Spanje geconfronteerd te raken met een eventuele tweede golf van het 

virus. De gezondheid van onze leden staat altijd voorop. Vanuit richtlijnen van de 

Universiteit Leiden zijn dergelijke reizen bovendien, op het moment van schrijven, nog 

steeds verboden. De reis had dus geen doorgang meer kunnen vinden. Desalniettemin was 

de reis wel al grotendeels georganiseerd.  
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III.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 streven wij ernaar om onze leden een optimale oriëntatie te 

bieden op de arbeidsmarkt. Dit wordt onder andere bereikt middels het organiseren van 

bezoeken aan bijvoorbeeld advocatenkantoren, overheidsinstanties en andere potentiële 

werkgevers (zie ook de activiteiten beschreven onder ‘III.1.2 Externe activiteiten’). Ook 

worden er recruitmentactiviteiten en workshops georganiseerd. In het verenigingsjaar 

2019-2020 zijn er 14 carrièregerichte activiteiten georganiseerd.   

 

 

 

Pleittraining Mike Soyer 

Op 10 oktober organiseerden wij samen met ons dispuut J.P.D. Appèl een pleittraining 

gegeven door advocaat Mike Soyer van Streefkerk advocaten. De heer Soyer is tevens 

alumnus aan onze faculteit. Tijdens deze training zijn de leden meegenomen in de kunst 

van het pleiten. De workshop was drukbezocht. 

43%

28%

29%

CARRIÈREGERICHTE ACTIVITEITEN

Kantoorbezoeken Workshops Recruitmentactiviteiten
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Kantoorbezoek Loyens & Loeff 

Op donderdag 7 november was de vereniging op bezoek bij het kantoor Loyens & Loeff in 

Rotterdam. Het kantoorbezoek begon met een presentatie over het kantoor. Daarna 

begonnen wij aan het interactieve gedeelte. Hierbij werden we verdeeld in groepen om te 

werken aan een ondernemingsrechtelijke casus. Dit werd gedaan in de vorm van een quiz. 

We sloten de dag af met een gezellige borrel. Het kantoorbezoek zat vol en was erg 

leerzaam en geslaagd. 

 

Kantoorbezoek Cees Advocaten 

Op donderdag 14 november reisde de vereniging af naar Den Haag voor een bezoek aan 

het kantoor Cees Advocaten. Het kantoorbezoek begon met een inhoudelijke presentatie 

over het kantoor zelf. Daarna werden we in groepen verdeeld om in aparte ruimtes met 

een medewerker aan een casus te werken. Vervolgens koos iedere groep een 

vertegenwoordiger uit om de casus te presenteren aan de hele groep en kantoorgenoten. 

Over de casus werd dan volop gediscussieerd en iedereen kreeg een leuk presentje voor 

hun deelname. De dag werd vervolgens afgesloten met een leuke borrel. Het 

kantoorbezoek zat vol. 

 

Recruitmentdiner 

Op dinsdag 19 november vond het recruitmentdiner plaats in restaurant BREE33. Bij het 

diner waren verschillende kantoren aanwezig, namelijk: La Gro Geelkerken, Simmons & 

Simmons, Van Doorne, Kennedy Van der Laan, Ploum en BarentsKrans. Het diner vond 

plaats op een nieuwe locatie in het kader van de professionalisering van de vereniging. 

Zowel de studenten als de kantoormedewerkers waren zeer te spreken over de nieuwe 

locatie. Daarnaast was ook de invulling van het diner vernieuwd. Het evenement was een 

groot succes. Er vonden interessante, laagdrempelige, maar bovenal gezellige gesprekken 

plaats tussen studenten en kantoormedewerkers onder het genot van een heerlijk 

viergangendiner. De deelnemende kantoren konden de studenten uitkiezen op basis van 

hun cv. Het evenement zat vol. 
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Kantoorbezoek Kennedy Van der Laan 

Op woensdag 27 november bracht de vereniging een bezoek aan het advocatenkantoor 

Kennedy Van der Laan. Tijdens het bezoek werden wij eerst verwelkomd met een 

presentatie over het kantoor. Vervolgens kregen wij een rondleiding door het kantoor, de 

zogenaamde ‘museumtour’. Dit was een bijzondere rondleiding, aangezien het ook een 

audiotour betrof, waarin ons meer werd verteld over de verschillende kunstwerken dat 

het kantoor rijk is. Vervolgens werd er in groepen gewerkt aan een casus. Deze werd 

daarna niet op de klassieke manier behandeld. Geheel in talkshowsetting namen 

studenten plaats op een bank om de casus te bespreken met kantoorgenoten. Dit moment 

is ook opgenomen en fungeert, op het moment van schrijven, nog steeds als 

promotievideo voor dit concept van het kantoor. De dag werd vervolgens afgesloten met 

een borrel. Dit was al met al een zeer geslaagd kantoorbezoek. Het bezoek zat vol.   

 

E-assessmenttraining 

In samenwerking met Hellotest bood J.F.V. Grotius haar leden op 11 december een e-

assessmenttraining aan. Middels deze training werden onze leden optimaal voorbereid 

op de sollicitatieprocedure, waarbij het maken van een e-assessment niet weg te denken 

is. De ervaring leert dat studenten hier vaak moeite mee hebben en deze training kwam 

daarom erg goed van pas. Het evenement zat vol.  

 

Kantoorbezoek NautaDutilh 

Op donderdag 12 december bracht de vereniging een bezoek aan het kantoor NautaDutilh 

in Rotterdam. We werden welkom geheten door de recruiters en een partner die ons een 

presentatie over het kantoor gaven. Daarna gingen wij over tot de sollicitatietraining. 

Eerst oefenden we met de zogenaamde “elevator pitch”. Daarna werd het voeren van een 

sollicitatiegesprek getraind en voorgedaan. De dag werd afgesloten met een gezellige 

borrel. Het kantoorbezoek zat vol.  
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De Leidse Juridische Bedrijvendag 

Op 11 februari 2020 vond de jaarlijkse Leidse Juridische Bedrijvendag plaats. Op deze dag 

kregen de deelnemers de kans om zich optimaal te oriënteren op hun toekomstige 

arbeidspositie. Zij kregen de mogelijkheid om te luisteren naar verhalen van advocaten, 

juristen en recruiters en proefden de sfeer van de verschillende werkplekken tijdens de 

interactieve workshops. Ook vonden de één-op-één gesprekken dit jaar plaats tijdens dit 

evenement zelf, waarbij de deelnemers en de potentiële werkgevers de gelegenheid 

kregen om elkaar beter te leren kennen. De deelnemers kregen de ultieme mogelijkheid 

om hun netwerk uit te breiden op de afsluitende netwerkborrel en de uitgebreide 

banenmarkt. Het programma van de dag zag er als volgt uit: 

13.45 - 14.30 uur Ontvangst met koffie en thee 

14.30 - 15.30 uur Workshop ronde I 

15.30 - 16.00 uur Pauze  

16.00 - 17.00 uur Workshop ronde II 

17.00 - 18.00 uur Optionele één-op-één gesprekken 

17.00 - 19.00 uur Banenmarkt en netwerkborrel 

Zoals al vaker is beschreven in onze verenigingsdocumenten (zoals dit jaarverslag en ons 

beleidsplan), was de verdere professionalisering van onze vereniging een belangrijke 

doelstelling voor ons. De Leidse Juridische Bedrijvendag vormde een belangrijk 

evenement binnen de realisatie van deze doelstelling. Wij kunnen met gepaste trots en 

veel voldoening concluderen dat wij de Leidse Juridische Bedrijvendag naar een hoger 

professioneel niveau hebben getild.  

De Leidse Juridische Bedrijvendagcommissie heeft zich vanaf de zomer 2019 ingezet voor 

de organisatie van deze dag. Er was gekozen voor een nieuwe locatie. De Bedrijvendag 

vond dit jaar plaats in ZZIIN aan Den Haag Centraal. Deze locatie was voor zowel de 

deelnemende kantoren, als voor de studenten, beter bereikbaar ten opzichte van de 

voorgaande jaren. Er was een grotere capaciteit dan voorheen, wat ertoe heeft geleid dat 

er plek was voor meer deelnemers en potentiële werkgevers. Door de ruimere locatie kon 

het evenement zelf dus ook groeien in de omvang. Dit heeft geresulteerd in ongeveer 200 

deelnemende studenten en 15 aanwezige potentiële werkgevers.  
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De aanwezige kantoren/instanties waren: BarentsKrans, Simmons & Simmons, Pels 

Rijcken, Lexence, HVG Law, Eversheds Sutherland, De Nederlandsche Bank, Dirkzwager, 

De Brauw Blackstone Westbroek, Norton Rose Fulbright, NautaDutilh, Bird&Bird, Van 

Benthem & Keulen, Dentons en het Openbaar Ministerie. Dit is een forse groei ten opzichte 

van vorig jaar (ongeveer 120 studenten en 9 potentiële werkgevers.). 

Ook is er voor deze locatie in Den Haag gekozen om aansluiting te zoeken in het beleid 

van de Universiteit Leiden om Den Haag meer te betrekken bij universitaire activiteiten. 

Wij hebben van veel leden en recruiters complimenten mogen ontvangen voor de 

zichtbare professionele groei van de dag, dat onder meer werd bereikt door de keuze voor 

de nieuwe locatie. 

Naast de locatie is de dag zelf ook anders ingekleed. De workshops vonden plaats in 

ruimere workshopzalen met uitgebreidere apparatuur (denk aan moderne smartbords) 

en de één-op-één gesprekken vonden op dezelfde dag plaats, terwijl hier voorgaande 

jaren geen ruimte voor was. De bediening en de afsluitende borrel waren verder ook goed 

afgestemd met de organisatie en ruim ingekleed.  

Tot slot hebben wij de huisstijl van de Leidse Juridische Bedrijvendag een professionelere 

insteek willen geven zodat er meer bekendheid ontstaat. Het logo is vernieuwd en werd 

voor het evenement zelf al goed gepromoot, maar ook op de dag zelf werd het logo 

zichtbaar getoond (deelnemers konden zelfs genieten van cakejes met het logo erop). Ook 

was er een professionele cameraman aanwezig die een after-movie van de dag heeft 

gemaakt, die wij kunnen gebruiken voor de promotie van de Leidse Juridische 

Bedrijvendag in 2021. 

Al met al kunnen wij concluderen dat de Leidse Juridische Bedrijvendag een beter begrip 

is geworden, zowel onder de studenten als onder de potentiële werkgevers. Wel is de dag 

hoger uitgevallen qua kosten dan in eerste instantie begroot was. Dit zal in de financiële 

jaarstukken verder belicht worden.  

 

Masterclass etiquette 

Op 20 februari mochten wij niemand minder dan Jan Jaap van Weering, expert op het 

gebied van etiquette, ontvangen in de bovenzaal van Café de Keyzer. Hier kwamen onze 

leden alles te weten over de verschillende gedragsregels en tafelmanieren tijdens 
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recruitmentevenementen, diners, borrels en andere evenementen waar studenten aan 

deelnemen. Onder het genot van een drankje konden leden volop participeren aan het 

interactieve programma door Jan Jaap van Weering. De studenten hadden ook de 

gelegenheid om zelf vragen te stellen. Het evenement zat vol en was erg geslaagd.  

 

Sollicitatietraining: Do’s & Dont’s met Nando Dons 

Op 26 februari mochten wij Nando Dons, corporate recruiter bij BarentsKrans, 

verwelkomen voor een sollicitatietraining. Er werd een uitgebreide en interactieve 

training gegeven waarin Nando Dons de studenten optimaal kon adviseren over een 

sollicitatieprocedure. Als recruiter heeft hij natuurlijk tal van verschillende 

sollicitatieprocedures meegemaakt. Vanuit zijn ervaring gaf hij de deelnemers 

verschillende tips over het opstellen van een sollicitatiebrief, de opmaak en inhoud van 

een cv en over wat je wel en niet moet doen tijdens een sollicitatiegesprek. Het was een 

leerzame training voor de deelnemers.  

 

Kantoorbezoek Ploum 

Op 27 februari zijn wij met een groep Grotianen afgereisd naar het advocatenkantoor 

Ploum in Rotterdam. Tijdens het bezoek kregen de deelnemers een presentatie over het 

kantoor, uitgebreide rondleiding door het kantoor en werd er een speciale 

sollicitatieworkshop verzorgd. Hier werden er verschillende tips gegeven omtrent het 

schrijven van een motivatiebrief, het opstellen van een cv en het voeren van een 

sollicitatiegesprek, wat werd verduidelijkt aan de hand van voorbeelden. Ook konden 

studenten anoniem hun cv laten checken zodat zij deze konden verbeteren. De dag werd 

afgesloten met een geslaagde kantoorborrel. 

 

Kantorenbrunch 

Op 13 maart zou de kantorenbrunch plaatsvinden. Dit recruitmentevenement zou de 

studenten beter kennis laten maken met lokale, middelgrote advocatenkantoren. De 

nadruk lag dus op de praktijk buiten de Zuidas-advocatuur. Studenten zouden tegen een 

bijdrage van 5 euro kunnen genieten van een uitgebreide brunch in de Waag in Leiden, 

terwijl zij volop kennis zouden maken met de deelnemende kantoren.  
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Dit waren: GMW-advocaten, Buren Legal, Cees Advocaten, Hoens & Souren Advocaten en 

L&A advocaten. Het evenement was in volledigheid georganiseerd. Op 12 maart maakte 

minister-president nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus 

bekend. Dit evenement kon toen nog feitelijk gezien nog doorgaan, maar de deelnemende 

kantoren gaven aan om liever toch van deelname af te zien. Deze keuze begrepen wij. Zo 

kon dit evenement, op het laatste moment, helaas geen doorgang meer vinden.  

 

Bedrijfsjuristenavond 

Op 21 april zou de Bedrijfsjuristenavond plaatsvinden. Het doel van dit evenement is om 

de carrièremogelijkheden als bedrijfsjurist, buiten de advocatuur om, te belichten voor de 

deelnemende studenten. Er zouden 7 toonaangevende bedrijven deelnemen aan dit 

evenement, namelijk: Heineken, BMW, Media Markt, KPN, CBRE, ARAG en DSM. Deze 

avond zou plaatsvinden in het Kamerlingh Onnes Gebouw. Er zouden twee rondes zijn 

waarin de verschillende bedrijven interactieve workshops en presentaties zouden 

verzorgen voor de deelnemende studenten. Na de twee rondes zou er afsluitend een 

netwerkborrel plaatsvinden zodat de studenten en de bedrijven elkaar beter konden 

leren kennen. De verwachte opkomst voor dit evenement was hoog, gezien het feit dat 

veel studenten behoefte hebben aan carrièregerichte evenementen die niet alleen 

focussen op de advocatuur. Dit is ook een beleid waar onze faculteit veel waarde aan 

hecht. Dit evenement was in volledigheid georganiseerd. Het Kamerlingh Onnes Gebouw 

was gereserveerd, alle deelnemende kantoren waren bevestigd, de netwerkborrel was 

georganiseerd en alle promotieflyers waren gedrukt. Helaas kon ook dit evenement geen 

doorgang meer vinden wegens de coronamaatregelen.  

 

Online kantoorbezoek: L&A advocaten 

Het bieden van diverse studieverdiepende, studieverbredende en carrièregerichte 

evenementen staat voor ons, ook online, altijd hoog in het vaandel. Daarom hebben wij op 

7 mei, in samenwerking met L&A advocaten, een online kantoorbezoek georganiseerd. Dit 

bezoek vond plaats via het platform Microsoft Teams. Er werd een uitgebreide presentatie 

gegeven over het kantoor waarna er een virtuele rondleiding plaatsvond. Ook werd er 

veel verteld over het arbeidsrecht, over de zaken waar het kantoor zich zoal mee 
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bezighoudt en over de werkzaamheden tijdens de coronacrisis. Tot slot kregen studenten 

de gelegenheid om live al hun vragen in te sturen. Dit was met ongeveer 25 deelnemers 

een goedbezocht online evenement. 

 

III.4 Faciliteiten 

Het afgelopen jaar heeft de vereniging verschillende faciliteiten aan haar leden geboden. 

Denk hierbij aan de boekenverkoop, die op het moment van schrijven nog doorloopt, de 

ledenpas, de korting die wij leden aanbieden op samenvattingen en tentamentrainingen 

en de Actualiteitenclips. 

 

III.4.1 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: https://jfvgrotius.nl/boekenverkoop/. 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 over vanuit onze leverancier, zodat 

de vereniging activiteiten voor haar leden kan neerzetten. De boekenverkoop is zeer 

populair en levert de leden en de vereniging veel voordelen op. De boekenverkoop, zoals 

wij deze vandaag de dag kennen, is nog steeds een groot succes met veel voordelen voor 

de vereniging. De opbrengsten uit de boekenverkoop is dit jaar zelfs enigszins gestegen. 

 

III.4.2 Ledenpas 

De ledenpas is geïntroduceerd door het 95e bestuur. Het bestuur heeft er dit jaar naar 

gestreefd om het gebruik van de ledenpas te vergroten. De gratis consumptie bij de 

borrels is pas mogelijk op vertoon van de ledenpas. Een groot aantal nieuwe leden heeft 

de pas ook opgehaald en werd, na nieuwe afspraken met Café de Keyzer, veelvuldig 

gebruikt tijdens de borrels. De kortingen die de pas bood bij de verschillende 

aaneengesloten partners is de afgelopen jaren enigszins onbelicht gebleven.  
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Het bestuur heeft er daarom voor gekozen om de pas te vernieuwen en deel uit te laten 

maken van de acquisitiemogelijkheden. Zo zullen er hopelijk nieuwe sponsoren ontstaan 

met nieuwe kortingsmogelijkheden voor onze leden vanaf aankomend verenigingsjaar.  

 

III.4.3 Tentamentrainingen 

Leden kunnen middels hun lidmaatschap bij de vereniging met korting 

tentamentrainingen volgen bij onze tentamentrainingpartner, AthenaStudies. Deze 

kortingscode wordt verspreid middels onze nieuwsbrief. Leden maken veelvuldig gebruik 

van deze code. 

  

III.4.4 Samenvattingen 

Leden kunnen middels hun lidmaatschap bij de vereniging met korting samenvattingen 

aanschaffen bij onze samenvattingenpartner, Slim Academy. Deze kortingscode wordt 

verspreid middels onze nieuwsbrief. Leden maken veelvuldig gebruik van deze code. Het 

bestuur zag in het begin van het jaar de mogelijkheid om, in samenwerking met een 

externe partij, zelf samenvattingen uit te brengen. Na overleg met de faculteit, en het 

negatieve advies dat daaruit volgde, is ervoor gekozen om deze optie niet door te zetten. 

 

III.4.5 Actualiteitenclips 

Sinds huidig verenigingsjaar 2019-2020 heeft onze Educatiecommissie zich hard ingezet 

voor de productie van de zogeheten Actualiteitenclips. Hierin worden actuele juridische 

vraagstukken en andersoortige juridische onderwerpen uiteengezet door een 

gastspreker. De clips fungeren dus als juridisch-inhoudelijke verdieping voor de 

studenten. De commissie werkt nauw samen met de faculteit voor de productie van de 

Actualiteitenclips, zo worden de clips opgenomen in de studio van de faculteit.  

Ook staat de commissie nauw in contact met potentiële werkgevers uit het juridische 

werkveld (denk bijvoorbeeld aan advocatenkantoren, bedrijven, en de rechtspraak) om 

zo gastsprekers te vinden voor de clips. Er zijn op het moment van schrijven al vier 

Actualiteitenclips uitgebracht, namelijk: 
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1) Roel Becker – ‘De rol van de rechter’ 

2) La Gro Geelkerken – ‘Overmacht in Nederland en China’ 

3) Rogier Hartendorp – ‘Maatschappelijke Effectieve Rechtspraak’ 

4) Bird & Bird – ‘Fiscale woonplaats van vennootschappen en substance in tijden van 

een lockdown’ 

De Actualiteitenclips zijn tot nu toe erg positief ontvangen door onze leden. De clips zijn 

te zien op onze Facebookpagina en op ons YouTube-kanaal. 
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IV.  Jaaroverzicht 

 

Zoals eerder vermeld hebben veel activiteiten door de coronacrisis geen doorgang meer 

kunnen vinden. Dit neemt niet weg dat het bestuur en de desbetreffende commissies 

zich het hele jaar hebben ingezet voor de organisatie van deze activiteiten. Omdat de 

activiteiten wel georganiseerd zijn, maar door de coronacrisis geen doorgang meer 

konden vinden, hebben wij deze activiteiten in het rood vermeld. Op het moment van 

schrijven heeft het bestuur in samenwerking met haar waardevolle commissies het 

afgelopen jaar in totaal 70 activiteiten georganiseerd. Tijdens de coronacrisis konden er 

alleen online activiteiten georganiseerd worden. De mogelijkheden online blijven 

natuurlijk beperkt, dus het spreekt voor zich dat wij meer activiteiten hadden kunnen 

organiseren indien er geen wereldwijde crisis uitgebroken was. Desalniettemin zijn wij 

er trots op dat wij, ook in tijden van een pandemie, veel diverse activiteiten voor onze 

leden hebben neergezet. Wij hebben daarbij altijd getracht om de kwaliteit van de 

activiteiten hoog te houden en goede verdeling in het soort activiteiten aan te houden. 

 

Hieronder vindt u een volledig overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar. 

 

September 2019 

Kick-off borrel      3 september 2019 

Introductieweekend      6 september 2019 

Bezoek aan de Tweede Kamer    11 september 2019 

Constitutieborrel      17 september 2019 

A.Sociaal presents: Grotius, around the world  18 september 2019 

Training Leer Studeren     20 en 27 september 2019 

Follow-up activiteit introductieweekend: bootje varen 23 september 2019 

Congresborrel      26 september 2019 

College Tour: Peter Plasman    30 september 2019 
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Oktober 2019 

High Tea Personen-en Familierecht   1 oktober 2019 

Bezoek Buma/Stemra     2 oktober 2019 

Pleittraining Mike Soyer     10 oktober 2019 

 

November 2019 

Kantoorbezoek Loyens & Loeff    7 november 2019 

Herfstborrel       7 november 2019 

Bezoek aan de Raad voor de Kinderbescherming  12 november 2019 

Kantoorbezoek Cees Advocaten     14 november 2019 

Commissieledenkennismakingsavond   14 november 2019 

Recruitmentdiner      19 november 2019 

Studiereisbekendmakingsborrel    21 november 2019 

Kantoorbezoek Kennedy Van der Laan   27 november 2019 

Congres       29 november 2019 

 

December 2019 

Lezing: Psychology for Lawyers    2 december 2019 

E-assessmenttraining      11 december 2019 

A.Sociaal presents: Dirty Disney    11 december 2019 

Kantoorbezoek NautaDutilh    12 december 2019 

Kerstdiner       18 december 2019 

Bezoek rechtbank Den Haag    19 december 2019 

Foute Kersttruienborrel     19 december 2019 
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Januari 2020 

Eerstejaarsactiviteit: Nieuwjaarskroegentocht  9 januari 2019 

Nieuwjaarsborrel       23 januari 2019 

College Tour: Carel Stolker     27 januari 2020 

 

Februari 2020 

Grotius Skireis      1 februari – 9 februari 2020 

Tv opnames: De Wereld Draait Door   10 februari 2020 

De Leidse Juridische Bedrijvendag    11 februari 2020 

Valentijnsborrel      13 februari 2020 

Lezing: Mr. Leonie      18 februari 2020 

A.sociaal: Poolen      19 februari 2020 

Eerstejaarsactiviteit: Bezoek Hoge Raad   20 februari 2020 

Masterclass etiquette     20 februari 2020 

Bestuursinteresseborrel     25 februari 2020 

Sollicitatietraining: Do’s & Dont’s met Nando Dons 26 februari 2020 

Kantoorbezoek Ploum     27 februari 2020 

Gala: Starry Night      28 februari 2020 

 

Maart 2020 

Sportactiviteit Squashen     2 maart 2020 

Externe trip: Düsseldorf     3 maart – 5 maart 2020 

Bezoek Stage Entertainment    10 maart 2020 

College Tour: Marianne Thieme     10 maart 2020  

Interfacultair feest 2020     11 maart 2020 
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Grotiusborrel: Throwtaart Thursday   12 maart 2020 

Kantorenbrunch      13 maart 2020 

Facultaire Ouderdag      14 maart 2020 

 

April 2020 

Studiereis naar Chicago     5 april – 15 april 2020 

Sportactiviteit: Krav Maga     17 april 2020 

Professorendiner      20 april 2020 

Online: JFV Grotius: Netflix & Party   20 april 2020 

Lezing: Wim Anker      21 april 2020 

Bedrijfsjuristenavond      21 april 2020 

Online: Pubquiz: De Slimste Grotiaan   24 april 2020 

Huiskamerlezing: Artificial Intelligence    28 april 2020 

 

Mei 2020 

Online kantoorbezoek L&A advocaten   7 mei 2020 

Sportactiviteit: Voetbaltoernooi    8 mei 2020 

Leidsch Debat      11 mei 2020 

Online: Interview prof. Joanne van der Leun  13 mei 2020 

Online lezing: Corona en het arbeidsrecht   20 mei 2020 

Online: De Grote Grotius Bingo Borrel   22 mei 2020 

Online: Q&A met Rob Jetten     27 mei 2020 
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Juni 2020 

Online: De ontmaskering: 100e bestuur   5 juni 2020 

Eerstejaarstrip: Leeuwaarden    10 juni -11 juni 2020 

Grotius Zoomborrel      19 juni 2020 

 

Juli 2020 

Kleine reis: Valencia      7 juli - 12 juli 2020 
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Bijlage: Financieel jaarverslag 

 

Het financieel jaarverslag wordt opgesteld door de quaestor en volgt nog als bijlage aan 

dit jaarverslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


