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Lijst aanwezigen 

Roos van der Plas h.t. praeses | 100e bestuur der J.F.V. Grotius 

Iris van Beers h.t. ab-actis | 100e bestuur der J.F.V. Grotius 

Lisa Mullink h.t. quaestor | 100e bestuur der J.F.V. Grotius 

Eva van der Windt h.t. assessor onderwijs en carrière | 100e bestuur der J.F.V. Grotius 

Geert van der Meer h.t. assessor evenementen | 100e bestuur der J.F.V. Grotius 

Jasper Schut e.t. assessor onderwijs | 99e bestuur der J.F.V. Grotius  

Nienke van der Aar  

Lila Baartman  

Jesper Boonstoppel  

Mathieu van Dijl  

Amine Ben Hamich  

Kevin Hesp  

Hannah Hilberink  

Fleur Huizinga  

Meta Klijn  

Tamara van Koppen  

Eva Laurensse  

Anouk Lobé  

Xanthe de Meij  

Celthy Mvama  

Lydia O’Riordan  

Anne Onnekink  

Zjinhat Ramazan  

Emily Sandved  

Rick Steendam  

Tamara Végh  

Emma Verdouw  
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Agenda AV Juridische Faculteitsvereniging Grotius – maandag 16 november 2020 

1.  Opening   

2.  Vaststellen agenda   

3.  Mededelingen   

4.  Goedkeuring notulen d.d. 7 september 2020   

5.  Ingekomen stukken   

6.  Terugblik eerste kwartaal   

7.  Ontslag en benoeming leden activiteitencommissie extern   

8. Ontslag en benoeming leden activiteitencommissie intern   

9.  Ontslag en benoeming leden activiteitencommissie sociaal   

10.  Ontslag en benoeming leden almanakcommissie   

11.  Ontslag en benoeming leden carrièrecommissie   

12.  Benoeming leden congrescommissie   

13.  Ontslag en benoeming leden educatiecommissie   

14.  Ontslag en benoeming leden eerstejaarscommissie   

15.  Ontslag en benoeming leden Leidse Juridische Bedrijvendagcommissie   

16.  Benoeming leden marketingcommissie   

17.  Ontslag leden mediacommissie   

18.  Ontslag en benoeming leden goede-doelencommissie   

19.  Ontslag en benoeming leden introductiecommissie   

20.  Ontslag en benoeming leden kleine-reiscommissie   

21.  Ontslag en benoeming leden sportcommissie   

22.  Ontslag en benoeming leden studiereiscommissie   

23.  Ontslag en benoeming leden uitwisselingscommissie   

24.  W.V.T.T.K.   

25.  Rondvraag   

26. Sluiting 
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1. Opening 

De praeses, mevrouw Van der Plas, heet iedereen welkom bij de digitale algemene vergadering. 

Om 17:15 uur verklaart de praeses de algemene vergadering voor geopend. 

 

2. Vaststellen 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. Mededelingen 

De praeses geeft aan dat vandaag de vereniging haar Dies Natalis heeft, daar J.F.V. Grotius op 

16 november 1917 is opgericht, vandaag precies 103 jaar geleden.  

 

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. 

 

4. Goedkeuring notulen d.d. 7 september 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 alle 

schrijf-, type- en 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-, type- en 

spelfouten zullen worden aangepast. 

 

5. Ingekomen stukken 

De praeses constateert dat er alvorens deze algemene vergadering geen ingekomen stukken of 

machtigingen zijn ingediend. 
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6. Terugblik eerste kwartaal 

De praeses blikt terug op het eerste kwartaal: 

“Dan zou ik nu graag met u willen terugblikken op de afgelopen paar maanden. De 

vereniging is opgebouwd uit drie pijlers. Deze pijlers geven de vereniging een heldere 

structuur. De tot nu toe georganiseerde activiteiten zijn dan ook grotendeels te herleiden 

tot de pijlerstructuur van de vereniging. Het betreft met name de studieverdiepende 

activiteiten (‘Het bevorderen van de juridische en algemene ontwikkeling van haar 

leden’ – art. 2 lid 1 sub a Statuten), studieverbredende activiteiten (‘Het bevorderen 

van de onderlinge contacten van haar leden’ - art. 2 lid 1 sub c Statuten) en de 

carrièregerichte activiteiten (‘het bevorderen van de oriëntatie op de toekomstige 

maatschappelijke positie van haar leden’ - art. 2 lid 1 sub b Statuten). Verder biedt de 

vereniging haar leden een aantal faciliteiten zoals de boekenverkoop en 

tentamentrainingen.  

 

De vereniging heeft het afgelopen kwartaal gestreefd om zoveel mogelijk afwisselende, 

vernieuwende en interessante activiteiten neer te zetten die aansluiten bij de drie pijlers. 

Deze bijzondere tijd vraagt om de nodige creatieve aanpassingen. Zo hebben de 

georganiseerde activiteiten afgelopen kwartaal met name online plaatsgevonden.  Tot 

nu toe zijn alle activiteiten over het algemeen succesvol bezocht en hebben wij, hetzij 

fysiek, hetzij online veel leden mogen ontvangen. 

 

Daarbij heeft het bestuur ook haar doelstellingen in acht genomen. Het doet ons goed 

om te zeggen dat dit tot nu toe erg positief uitvalt.  

Afgelopen maanden heeft het bestuur gezocht naar mogelijkheden om online 

toegankelijk te blijven voor en in contact te blijven met haar leden. Er zijn verschillende 

Grotius-groepen op WhatsApp aangemaakt en er is een speciaal WhatsApp-nummer 

ingevoerd. Ook worden er dit jaar voor het eerst take-overs gehouden op de sociale 

media van Grotius door bedrijven en instanties. Tot slot hebben er op verschillende 

platformen online activiteiten plaatsgevonden die goed bezocht werden. 

 

Het bestuur is van mening dat de vereniging een goede koers vaart. Het bestuur is samen 

met de commissies druk bezig met de planning en organisatie van alle toekomstige 

evenementen. De eerste paar maanden hebben goed uitgepakt en beloven wat ons 

betreft veel goeds voor de aankomende maanden.” 
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7. Ontslag en benoeming leden activiteitencommissie extern  

Gebruikmakend van de bevoegdheden gegeven aan het bestuur door de statuten ontslaat de 

praeses onder dankzegging Juliana Monsfort, Emma Pellegrom, Lisa Mullink, Isabel Disser, 

Eva van der Windt en Susanne van Teeffelen van hun verplichtingen jegens de 

activiteitencommissie extern en benoemt Engelie Ruissen, Jose Herweijer, Jordy Gelmers, 

Jinte Gouka, Yanna Cuijpers en Noah van Krugten tot leden van de activiteitencommissie 

extern. 

 

8. Ontslag en benoeming leden activiteitencommissie intern 

De praeses geeft het woord aan de (aankomend) praeses van de activiteitencommissie intern, 

mevrouw Hilberink. Mevrouw Hilberink introduceert haar commissie.  

 

Gebruikmakend van de bevoegdheden gegeven aan het bestuur door de statuten ontslaat de 

praeses onder dankzegging Roos van der Plas, Elise Heikens, Hajar Belhaje, Anne Nijmeijer, 

Annefleur de Witte en Amine Ben Hamich van hun verplichtingen jegens de 

activiteitencommissie intern en benoemt Hannah Hilberink, Elise Jong, Laurens van 

Knobelsdorff, Anne Puck Waaijer, Simeon Twisk en Inge van Rooijen tot leden van de 

activiteitencommissie intern. 

 

9. Ontslag en benoeming leden activiteitencommissie sociaal 

Gebruikmakend van de bevoegdheden gegeven aan het bestuur door de statuten ontslaat de 

praeses  onder dankzegging Katjuska Daal, Luna Sluis, Berkcan Gunay, Juliette Gaal, Tyrisha 

Leutscher, Merel Gorter en Dion van Tilburg van hun verplichtingen jegens de 

activiteitencommissie sociaal en benoemt Emma Pellegrom, Sam de Jong, Roy Turksma, Max 

Joan de Ruiter, Merel van Buuren, Anne Onnekink en Lotte Huisjes tot leden van de 

activiteitencommissie sociaal. 

 

10. Ontslag en benoeming leden almanakcommissie 

Gebruikmakend van de bevoegdheden gegeven aan het bestuur door de statuten ontslaat de 

praeses onder dankzegging Sebastian Cornielje, Tamara van Koppen, Diba Sohrab, Fay van 

Alphen, Sascha Frinking en Kim Gijzel van hun verplichtingen jegens de almanakcommisie en 

benoemt Anouk Lobé, Naomi Wezenberg, Joep de Rijk, Lila Baartman, Xanthe de Meij en 

Celthy Mvama tot leden van de almanakcommissie. 
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11. Ontslag en benoeming leden carrièrecommissie 

Gebruikmakend van de bevoegdheden gegeven aan het bestuur door de statuten ontslaat de 

praeses onder dankzegging Rohini Jadnanansingh, Lisa de Groot, Dominique Overheul, Pola 

Oleszkiewicz en Sema Acikgoz van hun verplichtingen jegens de carrièrecommissie en 

benoemt Willeke Markensteijn, Merel Sonderman, Bibianne de Bats, Julia van der Hoofd, 

Eline Snijders en Laura Smolders tot leden van de carrièrecommissie. 

 

12. Benoeming leden congrescommissie 

De praeses geeft het woord aan de (aankomend) quaestor van de congrescommissie, mevrouw 

Klijn, in afwezigheid van de (aankomend) praeses, mevrouw Végh. Mevrouw Klijn 

introduceert de commissie.  

 

Gebruikmakend van de bevoegdheden gegeven aan het bestuur door de statuten benoemt de 

praeses Tamara Végh, Shireen Lander, Meta Klijn, Pola Oleszkiewicz, Fahd El Rahaui, Amine 

Ben Hamich en Pieter Kerkman tot leden van de congrescommissie. 

 

13. Ontslag en benoeming leden educatiecommissie 

De praeses geeft het woord aan de (aankomend) praeses van de educatiecommissie, de heer 

Ben Hamich. De heer Ben Hamich introduceert zijn commissie.  

 

Gebruikmakend van de bevoegdheden gegeven aan het bestuur door de statuten ontslaat de 

praeses onder dankzegging Jiahui Plomp, Bo Keersemaker, Sophie Lombaers en Rick 

Steendam van hun verplichtingen jegens de educatiecommissie en benoemt Amine Ben 

Hamich, Janna van de Bospoort, Xander Jansen, Michelle Haasnoot en Leda Muijres tot leden 

van de educatiecommissie. 
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14. Ontslag en benoeming leden eerstejaarscommissie 

De praeses geeft het woord aan de (aankomend) praeses van de eerstejaarscommisise, de heer 

Boonstoppel. De heer Boonstoppel introduceert zijn commissie.  

 

Gebruikmakend van de bevoegdheden gegeven aan het bestuur door de statuten ontslaat de 

praeses onder dankzegging Dewi el Hamdaoui, Julie Tran, Jordy Gelmers, Rosalie van der 

Kwaak, Shireen Lander en Janna van de Bospoort van hun verplichtingen jegens de 

eerstejaarscommissie en benoemt Jesper Boonstoppel, Nynke Maingay, Nienke van der Aar, 

Eva Laurensse, Emily Sandved en Emma Verdouw tot leden van de eerstejaarscommissie. 

 

15. Ontslag en benoeming leden Leidse Juridische Bedrijvendagcommissie 

Gebruikmakend van de bevoegdheden gegeven aan het bestuur door de statuten ontslaat de 

praeses onder dankzegging Alexandra de Jong, Jelle Keijser, Florine Mars, Bart Kuling en 

Manon Friskes van hun verplichtingen jegens de Leidse Juridische Bedrijvendagcommissie en 

benoemt Dominique Overheul, Susanne van Teeffelen, Noah van Meekeren, Carlijn van der 

Hek, Lilianne Bunk en Eva Lammers tot leden van de Leidse Juridische 

Bedrijvendagcommissie.  

 

16. Benoeming leden marketingcommissie 

De praeses geeft het woord aan de (aankomend) praeses van de marketingcommissie, de heer 

Hesp. De heer Hesp introduceert zijn commissie. 

 

Gebruikmakend van de bevoegdheden gegeven aan het bestuur door de statuten benoemt de 

praeses Kevin Hesp, Tamara van Koppen, Zjinhat Ramazan, Lydia O’Riodan, Max Rood en 

Danilo Ramawadhdoebe tot leden van de marketingcommissie. 

 

17. Ontslag leden mediacommissie 

Gebruikmakend van de bevoegdheden gegeven aan het bestuur door de statuten ontslaat de 

praeses onder dankzegging Mark Prinsen, Esther Ophorst, Julian Hulters en Dina Grigorjan 

van hun verplichtingen jegens de mediacommissie. 

 

 

 

18. Ontslag en benoeming leden goede-doelencommissie 
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Gebruikmakend van de bevoegdheden gegeven aan het bestuur door de statuten ontslaat de 

praeses onder dankzegging Marjolein Bakker, Noor Mulder, Merel Elemans, Bibianne de Bats, 

Deveny van Vessum en Celine Fransberg van hun verplichtingen jegens de goede-

doelencommissie en benoemt Prasanna Kali, Lisa van Velzen, Max Willemsen, Yrsa Smits, 

Nina Gios en Chiara Rietjens tot leden van de goede-doelencommissie. 

 

19. Ontslag en benoeming leden introductiecommissie 

Gebruikmakend van de bevoegdheden gegeven aan het bestuur door de statuten ontslaat de 

praeses onder dankzegging Beatrix Aloyts, Isabel de Boer, Mark de Jongh, Naomi Wezenberg, 

Meta Klijn en Eleonora Raus van hun verplichtingen jegens de introductiecommissie en 

benoemt Raphael Ridder, Luna Sluis, Marijke de Bruin, Juul Stuifzand, Juliette Quist en Julia 

Michels tot leden van de introductiecommissie. 

 

20. Ontslag en benoeming leden kleine-reiscommissie  

Gebruikmakend van de bevoegdheden gegeven aan het bestuur door de statuten ontslaat de 

praeses onder dankzegging Solange Mulder, Tarkan Karayazgan, Louis van Paridon, Senna de 

Roos, Sean van Koert en Jose Herweijer van hun verplichtingen jegens de kleine-reiscommissie 

en benoemt Katjuska Daal, Sandjana Sitaram, Anouk van der Valk, Sue Berkhof, Juliette Gaal 

en Rick Steendam tot leden van de kleine-reiscommissie. 

 

21. Ontslag en benoeming leden sportcommissie  

Gebruikmakend van de bevoegdheden gegeven aan het bestuur door de statuten ontslaat de 

praeses onder dankzegging Olivier Kooijman, Tjebbe Witteveen, Daniel van Ginkel, Reinoud 

van Ginkel en Joshua Wegman en benoemt Abel-Jan Scheffer, Anne Huisman, Mark de Jongh, 

Mathieu van Dijl en Lucas van der Heijden tot leden van de sportcommissie. 

 

22. Ontslag en benoeming leden studiereiscommissie  

Gebruikmakend van de bevoegdheden gegeven aan het bestuur door de statuten ontslaat de 

praeses onder dankzegging Tamara Végh, Eline Snijders, Noah van Meekeren, Iskren 

Radoslavov, Tycho Aal en Amanda Stam van hun verplichtingen jegens de 

studiereiscommissie en benoemt Martijn Gijsen, Thaissa Ridder, Hajar Belhaje, Joan de Boer, 

Fatma Gül Sarim en Julia Pycek tot leden van de studiereiscommissie. 
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23. Ontslag en benoeming leden uitwisselingscommissie  

Gebruikmakend van de bevoegdheden gegeven aan het bestuur door de statuten ontslaat de 

praeses onder dankzegging Ike Sicco Smit, Laura Loffredo, Amber Kastelein en Sandjana 

Sitaram en benoemt Marilou Zwiers, Esther Ophorst, Juliette Eissen, Tess van der Putten en 

Fleur Huizinga tot leden van de uitwisselingscommissie. 

 

24. W.V.T.T.K. 

De praeses vraagt of er nog op- of aanmerkingen zijn. 

 

De heer Schut meldt dat hij namens de raad van advies iedereen van harte wil feliciteren met 

dit aanstaande lastige jaar. De heer Schut kijkt vol genoegen uit naar wat er gaat komen. 

Daarnaast bedankt de heer Schut alle commissieleden van het afgelopen jaar en voegt toe dat 

het jaar zonder de commissieleden niet geslaagd zou zijn geweest. De heer Schut roept alle 

oude commissieleden op om hun bedankje op te halen van de bestuurskamer. 

 

De praeses constateert dat er geen verdere op- of aanmerkingen zijn. 

 

25. Rondvraag  

De praeses vraagt of er vanuit de algemene vergadering nog vragen zijn. De praeses stelt vast 

dat dit niet zo is. 

 

26. Sluiting 

De algemene vergadering is om 17:38 uur door de praeses gesloten. 

 


