
Intekenlijst algemene vergadering 7 september 2020 

Fysiek: Café De Vergulde Kruik 

Ayman Kariman praeses 99e bestuur der J.F.V. Grotius 
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Casper Oort quaestor 99e bestuur der J.F.V. Grotius 

Jasper Schut assessor onderwijs 99e bestuur der J.F.V. Grotius 
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Algemene vergadering der J.F.V. Grotius maandag 7 september 2020; 17:00 uur Café De Vergulde Kruik 

1. Opening  

De praeses, de heer Kariman, heet iedereen welkom bij de digitale algemene vergadering. Om 17:15 

uur verklaart de praeses de algemene vergadering voor geopend. 

2. Vaststelling agenda  

De praeses vraagt of er toevoegingen op de agenda zijn. De praeses constateert dat er geen 

toevoegingen op de agenda zijn en stelt de agenda vast. 

3. Goedkeuring notulen 14 juli 2020  

De praeses geeft aan per pagina de notulen langs te gaan en meldt dat de leden per pagina hun op- of 

aanmerkingen kenbaar kunnen maken. De praeses verzoekt de leden hierbij om schrijf-, typen 

spelfouten via de e-mail toe te zenden. De praeses stelt vast dat de algemene vergadering de notulen 

heeft goedgekeurd, met dien verstande dat eventuele schrijf-, typ- en spelfouten zullen worden 

aangepast. 

4. Mededelingen  

De praeses geeft aan dat er een aantal niet-Grotius-leden aanwezig is op de algemene vergadering 

vanwege de overdracht van het bestuur. De praeses heet deze personen van harte welkom en 

benadrukt dat zij niet stemmingsbevoegd zijn bij het nemen van besluiten door de algemene 

vergadering. 

Het doet de praeses goed om elkaar tijdens de laatste algemene vergadering van het 99e bestuur der 

J.F.V. Grotius weer in fysieke vorm te kunnen treffen. De praeses vraagt om alle aanwezigen gedurende 

de algemene vergadering en bij de aansluitende borrel de coronamaatregelen in acht te nemen en 

voldoende afstand van elkaar te bewaren. De praeses meldt dat de assessor evenementen, de heer 

Veldstra, online aanwezig zal zijn bij de algemene vergadering in verband met een verplichte 

thuisquarantaine.  

De praeses attendeert de algemene vergadering erop dat zij de mogelijkheid tot besluitvorming bij 

acclamatie heeft. Per voorstel kan de algemene vergadering aangeven dat zij bezwaar heeft tegen deze 

wijze van besluitvorming. In dat geval zal er een hoofdelijke stemming plaatsvinden. 

5. Ingekomen stukken  

Wij hebben alvorens deze algemene vergadering geen ingekomen stukken of machtigingen ontvangen. 

6. Voorstel tot benoeming hoofdredacteur van de NOVUM  

De zittingsperiode van de huidige hoofdredacteur Jurian Bos is per 31 augustus 2020 geëindigd. 

Krachtens het Reglement Novum defungeert de hoofdredacteur pas als in zijn opvolging is voorzien.   

Voor het verenigingsjaar 2020-2021 draagt het bestuur Joris van der Riet voor. Afgelopen jaar heeft de 

heer van der Riet de functie van eindredacteur bij de Novum bekleed, waarin hij nauw heeft 

samengewerkt met de hoofdredacteur. Joris loopt al een tijdje rond op het KOG en staat tevens bekend 

om zijn inhoudelijke stukken in de Novum. Het 99e bestuur vindt Joris een uitermate geschikte opvolger 

van Jurian Bos.  

 



De algemene vergadering zal nu besluiten over de benoeming van Joris van der Riet als hoofdredacteur 

van de NOVUM. De praeses vraagt of iemand bezwaar heeft tegen besluitvorming bij acclamatie. De 

praeses constateert dat dit niet zo is. De praeses stelt vast dat de algemene vergadering instemt met de 

benoeming. Jurian Bos defungeert onder dankzegging automatisch nu zijn zittingsperiode is beëindigd 

en in de opvolging is voorzien.  

7. Rede praeses der J.F.V. Grotius en toelichting jaarverslag  

De praeses houdt zijn rede en licht het jaarverslag toe: 

“Laat ik maar beginnen met: wát een jaar hebben wij achter de rug. 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 als bestuur, maar voor 
iedereen. Niemand had deze wereldwijde crisissituatie kunnen voorzien, het kwam immers zeer 
plots en onaangekondigd, maar ik heb zo ongelofelijk veel bewondering voor de veerkracht die 
ik heb mogen aanschouwen binnen onze vereniging.  
 
Een half jaar geleden blikten wij tijdens de algemene vergadering van 17 februari terug op een, 
ik citeer, mooi, bevorderlijk en tevredenstellend eerste halfjaar. Zo waren wij zeer te spreken 
over de grote groep nieuwe eerstejaars-Grotianen die wij mochten verwelkomen binnen de 
vereniging. Wij constateerden dat er een enthousiaste en actieve nieuwe lichting was ontstaan 
die de toekomst van de vereniging zou vormen en waar wij als bestuur derhalve trots op waren. 
Er was een hechte band ontstaan tussen het bestuur en de nieuwe leden en dat was voor ons 
van grote waarde. Daarnaast zagen wij dat de door ons beoogde professionalisering van de 
vereniging uitbundig gerealiseerd werd. We waren te spreken over onze commissies en onze 
activiteiten die veelal altijd ofwel vol ofwel drukbezocht waren, net zoals onze borrels. 
Kortgezegd: we waren zeer tevreden over de realisatie van de doelstellingen die wij aan het 
begin van het jaar opgesteld hadden. 

 
De terugblik sloot ik toen af met het volgende citaat: “Wij hebben ons uiterste best gedaan om 
de vereniging de juiste koers te laten varen en dit is ons het afgelopen halfjaar gelukt. Nu is het 
aan ons, het 99e bestuur der J.F.V. Grotius, om dezelfde koers aan te houden. Wij hebben er 
het volste vertrouwen in dat dit gaat lukken.” 
 
Het is gek om nu terug te kijken op dat citaat uit die algemene vergadering van 17 februari. De 
crisis vergde een compleet nieuwe koerswijziging door ons. Een koers die geen van de 
voorgaande besturen hoefde te varen, en een koers waarvan wij hopen dat de besturen na ons 
die nooit meer hoeven te varen. 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 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. Hierin hebben wij onze drie doelstellingen, naar onze mening, waar kunnen maken. 
Ik zal deze doelstellingen met u langslopen.  

 
 
 



Ten eerste: De ledenwerving en ledenbinding. Het 99e bestuur der J.F.V. Grotius zag het 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 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. Het is ons en oud-bestuursleden opgevallen dat er een 
actieve nieuwe lichting is ontstaan. Er was een hoge participatiegraad van de eerstejaarsleden 
binnen onze commissies en onze borrels waren telkens drukbezocht. 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. Door de coronacrisis is het gehele fysieke contact 
weggevallen. Het moest nu dus 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.  
 
Ondanks het feit dat wij onze leden voor een lange tijd moesten missen, hebben wij online nog 
van alles met elkaar ondernomen en heerste er, zoals vanouds, nog altijd een gezellige sfeer. 
Wij hebben er veel vertrouwen in dat wij met deze inspanningen hebben geïnvesteerd in de 
toekomst van onze vereniging. 

 
Vervolgens: de openheid in de omgang en in de 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.  
 
Zoals net al uitvoerig is besproken, zijn wij zeer tevreden over de band die wij gecreëerd hebben 
tussen de vereniging en de nieuwe actieve eerstejaarslichting. 
 
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. Ook 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.  

 



Ook hebben wij openheid in de besluitvorming nagestreefd. 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.  
 
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. Zo hoopten wij onze 
leden zekerheid te bieden in een onzekere periode. 
 
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.  
 
Tot slot: de 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 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. 
De Leidse Juridische Bedrijvendag vond dit jaar plaats op een centralere locatie met een 
professionelere insteek. Dit is een mening die veel van de aanwezige leden en recruiters 
achteraf met ons deelden. Onze inspanningen hebben geresulteerd in ongeveer 200 
deelnemers en 15 aanwezige werkgevers. Dit is een forse groei tov voorgaande jaren. Daarnaast 
hebben wij ook de invulling van de dag alsmede de huisstijl van de Leidse Juridische 
Bedrijvendag naar een hoger professioneel niveau willen tillen.  
 
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. Denk 
bijvoorbeeld aan het vernieuwde recruitmentdiner in november. Veel van de carrièregerichte 
evenementen hebben 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 en uitgebreid. Wij hopen dat de besturen 
na ons alsnog wat zullen hebben aan deze inspanningen  

 
Ook tijdens de coronacrisis hebben wij ons in willen zetten voor de professionalisering van de 
vereniging. Zo hebben wij in samenwerking met L en 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.   

 



Verder hebben wij gedurende het jaar gewerkt aan het externe beeld van de vereniging voor 
een succesvolle professionalisering. Zo heeft het bestuur de vernieuwde website op een 
professionele manier ingevuld en werd er gelet op de lay-out van de website en de informatie 
die erop gepubliceerd wordt. Wij hebben daarnaast 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.  

 
Voor de verdere professionalisering was het ook 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. Ook is 
er dit jaar 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, ook 
in tijden van crisis waarin wij elkaar het hardst nodig hadden, veel voor elkaar betekend. Wij zijn 
de faculteit dankbaar voor deze vruchtbare samenwerking. 

 
Er is tot slot 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 veel gehad aan de overleggen binnen dit orgaan. Wij zijn er zeker van dat 
deze saamhorigheid heeft bijgedragen aan de versterking van de verenigingsbanden. Er wordt 
op dit moment met de zustervereniging uit Utrecht gekeken naar een uitbreiding van de Young 
Talent Group (YTG). 
 
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. 

 
Wij kunnen, ondanks alle tegenslagen, positief terugkijken op de realisatie van onze 
doelstellingen. Iemand vroeg mij toevallig gisteren of ik de coronacrisis als een smet zag op ons 
bestuursjaar. Het antwoord daarop was nee. Natuurlijk heeft de crisis veel voor ons verpest. 
Zeker. Maar belangrijker is het om te beseffen dat wij ons als bestuur, maar vooral ook als 
vereniging, staande wisten te houden tijdens een wereldwijde crisissituatie en dat wij de 
vereniging desalniettemin draaiende hebben gehouden. Dit is een prestatie waar wij als bestuur 
en als vereniging met gepaste trots op terug kunnen kijken. 

 
Daarom wil ik graag een dankwoord uitspreken aan iedereen in organisatorische zin: de leden 
van al onze 18 commissies, die de veerkracht toonden om ook tijdens de crisis alternatieve 
online activiteiten te bedenken, de beschermheren en vrouwen, de raad van advies en het 
faculteitsbestuur. Maar bovenal wil ik mijn dank uitspreken aan alle Grotianen. Zonder jullie had 
alles waar ik zojuist over heb gesproken geen zin gehad. Jullie hebben ons jaar, ook in deze 
lastige tijden, extra kleur gegeven en daar ben ik jullie, namens het gehele 99e bestuur, zeer 
dankbaar voor. 
 
Uiteindelijk draait het bestuursjaar van een voorzitter ook grotendeels om zijn of haar 
medebestuursgenoten. Daarom zal ik dit punt afsluiten met een persoonlijk dankwoord aan 
mijn bestuursgenoten. [Persoonlijk dankwoord] 
 



De praeses vraagt of er vragen zijn vanuit de zaal. De praeses constateert dat dit niet zo is. 
 

8. Bestuursoverdracht  

Tijdens de AV van 14 juli 2020 heeft de algemene vergadering haar instemming laten blijken met de 

benoeming van het 100e bestuur. Het moment is nu aangebroken waar vele van jullie zijn gekomen, de 

bestuursoverdracht. De zittingsperiode van de huidige bestuursleden is per 31 augustus 

2020 geëindigd. Krachtens de Statuten defungeert een bestuurslid pas als in de opvolging is voorzien. 

Voor de opvolging van Wouter Veldstra voor het verenigingsjaar 2020-2021 heeft u uw instemming 

laten blijken met de benoeming van Geert van der Meer. Wouter Veldstra defungeert automatisch nu 

zijn zittingsperiode is beëindigd en in zijn opvolging is voorzien. De praeses vraagt Geert om op te staan 

om op dit moment de overdracht van de penning te laten plaatsvinden. Hierna kan hij stoel op de 

constitutionele plaats bekleden.  

Voor de opvolging van Frida Meingast en Jasper Schut voor het verenigingsjaar 2020-2021 heeft u uw 

instemming laten blijken met de benoeming van Eva van der Windt. Frida Meingast en Jasper Schut 

defungeren automatisch nu hun zittingsperiode is beëindigd en in hun opvolging is voorzien. De praeses 

vraagt zowel mevrouw Meingast en meneer Schut om op te staan om op dit moment de overdracht van 

de penning te laten plaatsvinden met Eva. Hierna kan Eva plaatsnemen op de stoel van meneer Schut. 

Voor de opvolging van Casper Oort voor het verenigingsjaar 2020-2021 heeft u uw instemming laten 

blijken met de benoeming van Lisa Mullink. Casper Oort defungeert automatisch nu zijn zittingsperiode 

is beëindigd en in zijn opvolging is voorzien. De praeses vraagt zowel Casper als Lisa om op te staan om 

op dit moment de overdracht van de penning te laten plaatsvinden.  

Voor de opvolging van Marnick van der Bom voor het verenigingsjaar 2020-2021 heeft u uw instemming 

laten blijken met de benoeming van Iris van Beers. Marnick van der Bom defungeert automatisch nu 

zijn zittingsperiode is beëindigd en in zijn opvolging is voorzien. De praeses vraagt zowel Marnick als Iris 

om op te staan om op dit moment de overdracht van de penning te laten plaatsvinden.  

Voor de opvolging van Ayman Kariman voor het verenigingsjaar 2020-2021 heeft u uw instemming laten 

blijken met de benoeming van Roos van der Plas. Ayman Kariman defungeert automatisch nu zijn 

zittingsperiode is beëindigd en in zijn opvolging is voorzien. De praeses vraagt Roos om op te staan om 

op dit moment de overdracht van de penning te laten plaatsvinden.  

9. Rede praeses der J.F.V. Grotius en toelichting beleidsplan 

De praeses houdt haar rede en licht het beleidsplan toe: 

“Waarde leden, geachte vrienden en familie, 
 

Welkom op de eerste Algemene Vergadering van het 100e bestuur. Het is een eer en waar 
genoegen voor het 100e bestuur om hier vandaag aanwezig te zijn. 

 
Voordat wij een toelichting geven op het door ons opgestelde beleidsplan, dient er een 
opmerking te worden gemaakt jegens de voorgaande besturen. Zij vormen allen een bouwsteen 
in het geheel van de vereniging en door hun toewijding kan de vereniging zich blijven 
ontwikkelen. Wij zijn jullie daar dankbaar voor. Een bijzondere vermelding dient, wat ons 
betreft, te worden gemaakt jegens het 99e bestuur. Ayman, Marnick, Casper, Jasper, Wouter 
en Frida: een jaar lang hebben jullie je vol overgave ingezet voor de vereniging en daarnaast 
uitgebreid ingewerkt. Dank voor jullie toewijding. 



 
Graag zou ik nu een beknopte toelichting willen verschaffen op het door ons opgestelde 
beleidsplan. Als bestuur hebben wij onze ideeën ondergebracht in de volgende drie 
doelstellingen: 

- Toegankelijkheid 

- Professionalisering 

- Verbondenheid 
 

Ter verduidelijking van ons beleidsplan zal ik deze doelstellingen vervolgens kort aan u toelichten. 
 

Toegankelijkheid 
De vereniging is voor haar continuïteit afhankelijk van de inzet en betrokkenheid van haar leden.  
Door een toegankelijke houding aan te nemen hoopt het 100e bestuur actieve leden aan te 
trekken en nieuwe leden te kunnen binden aan de vereniging. Wij zullen ons open en assertief 
opstellen naar de leden toe en ook zal er, de maatregelen in acht nemend, een open-deur-
beleid worden gevoerd. Nu tijdens de EL CID-week veel studenten zijn uitgeloot bij 
studentenverenigingen, biedt dit ruimte  aan Grotius om hen te laten zien dat J.F.V. Grotius een 
bijzondere toevoeging kan zijn aan de studententijd. Het is ons opgevallen dat nieuwe 
eerstejaarsstudenten nog vaak een drempel ervaren om contact op te nemen met het bestuur. 
Laagdrempeligheid en bereikbaarheid zijn hiervoor van groot belang. Om die reden hebben we 
gekeken naar mogelijkheden om informeler contact op te nemen met het bestuur. Zo hebben 
we een WhatsApp nummer van Grotius ingesteld en zal er gekeken worden naar een chatfunctie 
op de website. 

 
Professionalisering 
Professionalisering is een begrip waar voorgaande besturen zich afgelopen jaren hard voor 
hebben ingezet. Het 100e bestuur acht het van belang dit proces voort te zetten. Door te 
investeren in de uitstraling en organisatie van evenementen wordt de vereniging nog beter op 
de kaart gezet, hetgeen het beeld dat externe partijen van de vereniging hebben ten goede 
komt. Er zal dit jaar gelet worden op locaties waar grote evenementen plaatsvinden, zodat deze 
doorgang kunnen vinden, ook met 1,5 meter afstand. 

 
Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan de houding van leden tijdens formele 
gelegenheden. Het bestuur heeft gemerkt dat nog niet alle leden zich bewust zijn van alle 
kledingvoorschriften en etiquettes bij kantoorbezoeken of andere carrièregerichte activiteiten. 
Voorafgaand aan dit soort activiteiten en bij bevestiging van inschrijving worden zij op een 
gedragsprotocol geattendeerd. Het is immers bij dagen zoals deze van belang professioneel 
over te komen. Tevens is het voor leden leerzaam om in te zien welk gedrag, welke houding en 
wat voor kleding wenselijk zijn voor een representatief optreden op hun (potentieel) 
toekomstige werkvloer. Bij overtreding van het gedragsprotocol zal het bestuur desbetreffende 
leden hierop aanspreken.  

 
Afsluitend zou het bestuur graag de samenwerking tussen disputen en andere verenigingen 
versterken. Door samen met hen activiteiten te organiseren, wordt de onderlinge band 
versterkt en het contact onderhouden. Door samenwerkingen zijn grotere evenementen 
realiseerbaar die bijdragen aan meer naamsbekendheid voor de vereniging onder studenten en 
een professioneel beeld van de vereniging afgeven. 

 
 
 



Verbondenheid  
In moeizame tijden is het belangrijker dan ooit met elkaar verbonden te blijven en als vereniging 
steun en contact te bieden aan leden. Wij achten het voor de ledenbinding waardevol om het 
contact tussen de leden met de vereniging en onderling te bevorderen, ook in tijden waarin dat 
niet altijd fysiek kan. De sociale media vormen op twee manieren een goed platform voor online 
activiteiten. 

 
Ten eerste: hoewel niet elk lid zich in Leiden bevindt of in staat is hiernaartoe af te reizen, is het 
van belang ook hen te betrekken bij de activiteiten. Het 100e bestuur heeft geconstateerd dat 
activiteiten zoals online interviews en pubquizzes afgelopen maanden in goede aarde zijn 
gevallen. Komende maanden zal het bestuur met regelmaat naast fysieke activiteiten dus ook 
online activiteiten organiseren, zoals webinars, interviews en take-overs met 
advocatenkantoren. 

 
Ten tweede zal gekeken worden naar het benutten van de sociale media waarover Grotius 
beschikt. De huidige generatie studenten blijkt minder gebruik te maken van Facebook en meer 
gebruik van Instagram. Dit laatste zal meer worden benut voor promotie, sfeerimpressies en 
online activiteiten.  Om meer leden het account te laten volgen, zal er op de andere media 
aandacht worden besteed aan het Instagram account. Daarnaast zal het bestuur op LinkedIn de 
profielen op elkaar afstemmen om uniform over te komen. 

 
Dit gezegd hebbende, wil ik graag afsluiten met de mededeling dat ik veel vertrouwen heb in 
mijn bestuursgenoten. 

 
Lief 100e, 
Wat hebben we ontzettend gekke maar leuke maanden gehad deze zomer en plezier gehad in 
wat we allemaal hebben mogen doen! En nu begint het pas echt! Elk bestuurslid is 
gepassioneerd en enthousiast over zijn of haar functie en neemt de taken uiterst serieus. Ik ben 
er vast en zeker van overtuigd dat wij een verenigingsjaar zullen neerzetten om nooit te 
vergeten.  
Ik voel me vereerd om dit jaar jullie voorzitter te mogen zijn, maar het is een nog grotere eer 
alles samen met jullie te mogen beleven. 
Op naar meer lieveheersbeestjes en ochtenden met sinaasappelsap! 

 
100e, we zijn er klaar voor!” 

De heer Steendam merkt op dat er in het beleidsplan staat dat er verder wordt gewerkt aan de Grotius-

app; de heer Steendam informeert hierbij naar de toegankelijkheid voor slechtzienden personen. De 

praeses licht toe dat de app momenteel nog ontwikkeld wordt en dat de opmerking van de heer 

Steendam meegenomen zal worden in het productieproces. 

De praeses constateert dat er geen verdere vragen zijn. 

10.Toelichting en goedkeuring begroting verenigingsjaar 2020-2021  

De quaestor licht de begroting verenigingsjaar 2020-2021 toe. 

De heer Kariman informeert naar de afwezigheid van de skireis met betrekking tot het budget voor de 

kleine-reis commissie. De quaestor bevestigt dat er dit jaar geen skireis georganiseerd zal worden. 

De heer van der Bom informeert naar of de opbrengsten van de mediacommissie verandert omdat de 

commissie dit jaar is gewijzigd naar de marketingcommissie. De quaestor licht toe dat het budget van 

de marketingcommissie vooralsnog hetzelfde is gehouden als de mediacommissie van afgelopen jaar, 



maar dat dit eventueel nog aangepast kan worden indien nodig. Opgemerkt wordt dat merchandise als 

een apart punt op de begroting is opgenomen. 

Mevrouw Meingast informeert naar de mogelijke bijdrage voor de Leidse Juridische Bedrijvendag. De 

assessor carrière en onderwijs licht toe dat dit €5 of €7,50 zal zijn. 

De heer Schut merkt op dat de bedragen voor de carrièrecommissie momenteel lager begroot staan, 

maar uit de toelichting van de quaestor hoger hadden moeten zijn. De quaestor beaamt dat dit een fout 

in de begroting is, dit zal zo spoedig mogelijk aangepast worden.  

De heer Kariman informeert naar wat er met de Leidse Juridische Bedrijvendag zal gebeuren indien de 

situatie in februari weer normaal zal zijn, te weten: zonder corona-maatregelen. De quaestor licht toe 

dat het niet de verwachting is dat alles tegen die tijd weer normaal is. Indien de situatie verandert, is 

het mogelijk om te kijken naar een alternatieve locatie voor de Leidse Juridische Bedrijvendag die 

aansluit bij de wensen op dat moment.  

De heer van der Riet merkt op dat het verminderen van de kosten voor NOVUM lastig is, aangezien er 

relatief veel opstartkosten zijn. De heer van der Riet vraagt zich af of een dermate reductie realistisch is 

indien het aantal uit te brengen nummers niet omlaag gaat. De quaestor licht toe dat vanwege een 

daling in opbrengsten, de uitgaven ook omlaag begroot zijn. De quaestor merkt op dat er gedurende 

het jaar nog aanpassingen aan gedaan kunnen worden in overleg met de redactie van de NOVUM.  

De quaestor vraagt of er nog vragen zijn. Het blijkt dat er geen verdere vragen meer zijn. De quaestor 

bedankt de aanwezigen voor de aandacht. 

De praeses vraagt of iemand bezwaar heeft tegen besluitvorming bij acclamatie. De praeses constateert 

dat dit niet zo is. De praeses stelt vast dat de algemene vergadering de begroting van het verenigingsjaar 

2020-2021 heeft goedgekeurd.   

 11.Voorstel tot ontslag en benoeming leden raad van advies  

Het bestuur stelt voor dat de algemene vergadering Fabian Snijders, Marlijne Teves, Joëlle Tuinhof, 

Michiel Hanssen, Demi Ormel en Sophie Kolk onder dankzegging ontslaat als leden van de Raad van 

Advies en Ayman Kariman, Marnick van der Bom, Casper Oort, Jasper Schut, Wouter Veldstra en Frida 

Meingast benoemt als leden van de Raad van Advies.  

De praeses vraagt of iemand bezwaar heeft tegen besluitvorming bij acclamatie. De praeses constateert 

dat dit niet zo is. De praeses stelt vast dat de algemene vergadering instemt met het ontslag en de 

benoeming leden raad van advies.  

12.Benoeming vice-praeses  

Krachtens het Huishoudelijk Reglement zal de Raad van Advies nu de plaatsvervanger van de praeses 

aanwijzen. De praeses geeft hiervoor graag het woord aan Ayman Kariman. 

“Als Raad van Advies hebben wij de eer om de plaatsvervanger van de praeses te benoemen. 

Wij benoemen Geert van der Meer als vice-praeses.’’ 

De praeses stelt vast dat de Raad van Advies Geert van der Meer heeft benoemd als plaatsvervanger 

van de praeses. 

13.Voorstel tot ontslag en benoeming beroepscommissie  

Het bestuur stelt voor dat de algemene vergadering Luuk Jordens, Jasper Hoogeveen en Christi 

Donkervoort onder dankzegging ontslaat als leden van de beroepscommissie en Fabian Snijders, 



Marlijne Teves en Hidde Kremers benoemt als leden van de beroepscommissie. Ingevolge artikel 27 lid 

1 van de statuten der J.F.V. Grotius kent de vereniging een beroepscommissie. Ingevolge artikel 15 lid 5 

van het huishoudelijk reglement wordt de beroepscommissie voorgedragen door het bestuur. 

De praeses licht het voorstel tot benoeming van de beroepscommissie toe: 

“Allereerst wil het bestuur Fabian Snijders voordragen. Als oud-praeses denkt het bestuur dat 

Fabian een goede praeses van de beroepscommissie zal vormen. Fabian heeft veel kennis van 

de verenging en loopt al jaren rond op het KOG. Het bestuur denkt daarom dat hij objectief naar 

de feiten zal kijken voordat de commissie een beslissing neemt, en de procedure in goede banen 

zal leiden. Het bestuur draagt Fabian Snijders daarom voor als praeses van de 

beroepscommissie.  

Daarnaast draagt het bestuur Marlijne Teves voor. Marlijne stelt zich altijd professioneel op en 

werkt geordend. Met haar kritische en neutrale beoordelingsvermogen zal zij een waardevolle 

toevoeging vormen aan de commissie. 

Tenslotte draagt het bestuur Hidde Kremers voor. Hidde heeft na zijn bestuursjaar blijvende 

betrokkenheid getoond in de verengingen en gaat al lange tijd mee met de vereniging. Ook is 

hij een harde werker. Om die reden vind het bestuur Hidde Kremers een zeer geschikte 

kandidaat voor de beroepscommissie.” 

De praeses vraagt of iemand bezwaar heeft tegen besluitvorming bij acclamatie. De praeses constateert 

dat dit niet zo is. De praeses stelt vast dat de algemene vergadering instemt met het ontslag en de 

benoeming beroepscommissie.  

14.W.V.T.T.K.  

De praeses vraagt of er nog op- of aanmerkingen vanuit de zaal zijn.   

De praeses constateert dat er verder geen op- of aanmerkingen vanuit de zaal zijn. 

15.Rondvraag  

De praeses vraagt of er nog vragen vanuit de zaal zijn.  

De heer Kariman informeert of er een borrel op kosten van Grotius aansluitend aan de vergadering zal 

zijn. De praeses laat weten dat dit inderdaad het geval is. 

De praeses constateert dat dit niet het geval is. 

16.Sluiting 

De praeses sluit de algemene vergadering om 18:26 uur.  


