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I. Voorwoord 
  Leiden, januari 2021 

Waarde Grotiaan, 

Voor u ligt het halfjaarverslag van verenigingsjaar 2020/ 2021. 

Het halfjaarverslag is opgebouwd uit zes delen. Om te beginnen wordt de structuur van de 

vereniging, inclusief de doelstellingen van het 100e bestuur, uiteengezet. Vervolgens 

worden de commissies met hun leden en activiteiten belicht. Hierop volgt een beschrijving 

van de activiteiten van het eerste deel van dit verenigingsjaar, waarna een 

activiteitenoverzicht, financieel halfjaarverslag en conclusie worden gegeven.  

Wij hopen u middels dit verslag een helder inzicht te geven in het afgelopen eerste halfjaar. 

Namens het 100e bestuur der J.F.V. Grotius, 

Roos van der Plas 

 

Praeses 

100e bestuur der J.F.V. 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. Op 

het moment van schrijven kent de vereniging ruim 8500 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.  

Vrijwel 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. In verband met het coronavirus worden er aangepaste tijden gehanteerd. 
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I.2 Doelstellingen bestuur  

I.2.1. Toegankelijkheid 

De vereniging is voor haar continuïteit afhankelijk van de inzet en betrokkenheid van leden. 

Het bestuur betracht meer actieve leden aan te trekken door een toegankelijke houding aan 

te nemen. Kernwoorden hierin zijn dit jaar laagdrempeligheid en bereikbaarheid. Het 100e 

bestuur achtte het van belang dat dit vanaf de eerste ontmoeting met de leden duidelijk naar 

voren werd gebracht. Tijdens de EL CID was J.F.V. Grotius betrokken bij de 

introductiepraatjes, die aan kleine groepen studenten op afstand werden gegeven, en had zij 

een eigen pagina op de EL CID-website. Ook tijdens de opening van het Facultair Jaar was 

J.F.V. Grotius aanwezig in de welkomstuitzending van de faculteit. Ook tijdens de 

eerstejaarsborrels en het introductieweekend heeft het bestuur, weliswaar op aangepaste 

wijze, een grote groep enthousiaste eerstejaars aan de vereniging kunnen binden. De 

laagdrempeligheid van de activiteiten en de betrokken houding van de bestuursleden hebben 

ervoor gezorgd dat leden zich snel vertrouwd voelden bij het bestuur en zich thuis voelden 

bij de vereniging. Dit was ook terug te zien tijdens de fysieke activiteiten, die tot november 

2020 mogelijk waren, en de online activiteiten. 

Nu door het coronavirus niet elke student op het KOG aanwezig kan zijn, is het besluit 

genomen om een WhatsApp-nummer aan te maken voor J.F.V. Grotius, met het doel dat 

studenten op informele wijze het bestuur kunnen bereiken met vragen. Naast het instellen 

van een WhatsApp-nummer zijn er verscheidene WhatsApp-groepen opgericht. Dit jaar 

beheert J.F.V. Grotius twee WhatsApp-groepen voor eerstejaarsstudenten met een grote 

groep actieve eerstejaarsleden en een algemene Grotiuschat met de ouderejaarsleden. Dit 

vergemakkelijkt het contact met de leden en geeft een extra platform voor promotie voor 

online activiteiten en het beantwoorden van vragen. Gezien de voortdurend wisselende 

omstandigheden als gevolg van corona, vindt het 100e bestuur het belangrijk te allen tijde 

zichtbaar, bereikbaar en betrokken te blijven en open te staan voor vragen, suggesties en 

ideeën. Afgelopen halfjaar zijn onze verwachtingen overtroffen. Het aanmaken van de 

WhatsApp-groepen bleek uiterst succesvol wat betreft de binding van de eerstejaarsleden. 
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Dagelijks wordt hierin over studiestof gediscussieerd, worden er vragen gesteld en wordt er 

gezellig gepraat. Ook worden de nieuwe studenten daardoor met elkaar in contact gebracht, 

nu het met elkaar kennismaken tijdens het onderwijs moeilijk is. We merken dat veel leden 

ons sneller benaderen via een bericht op Instagram of ons een appje sturen op ons privé-

nummer. Het bestuur heeft afgelopen maanden veel positieve reacties mogen ontvangen 

over de houding naar leden toe en de sfeer die wordt uitgestraald. Voor veel leden is het 

duidelijk dat wij makkelijk bereikbaar zijn en de leden voelen zich op hun gemak. Dit is ook 

terug te zien in de animo voor activiteiten. Het bestuur neemt zich voor deze lijn komend 

halfjaar door te zetten. 

I.2.2. Professionalisering 

Voorgaande besturen hebben zich afgelopen jaren ingezet om de vereniging te 

professionaliseren. 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. Het feit dat door het coronavirus het merendeel van de activiteiten (noodgedwongen) 

online moet worden gehouden, biedt nieuwe uitdagingen voor het professionele beeld van 

de vereniging. Afgelopen maanden heeft het bestuur onderzocht hoe de professionaliteit van 

de vereniging ook online zichtbaar kan worden. Veel carrièregerichte activiteiten worden 

gehouden via Kaltura. We proberen voor elke activiteit een zo passend mogelijk platform te 

vinden. Hoewel er nog veel te ontdekken valt op het gebied van online platforms, is het 

bestuur tevreden met de manier waarop zoveel activiteiten alsnog online doorgang kunnen 

vinden. Daarnaast wordt er op het Instagram-account elke twee weken een weekoverzicht 

geplaatst met aankomende evenementen in de nieuwe huisstijl van J.F.V. Grotius, hetgeen 

bijdraagt aan het professionele en representatieve beeld dat de sociale media van de 

vereniging behoren uit te stralen. 

Eén van de voornemens van het 100e bestuur was om aandacht te besteden aan de houding 

van leden tijdens formele gelegenheden. Dit is bewerkstelligd door een aantal trainingen te 

organiseren betreffende ‘Legal Skills’. Er is afgelopen maanden aandacht besteed aan onder 
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andere het CV, de motivatiebrief, LinkedIn en gedragingen tijdens formele gelegenheden. 

Vanuit de leden bleek hier ook veel vraag naar te zijn en werden deze activiteiten 

drukbezocht. Door de onzekerheden die het coronavirus met zich meebracht, zijn de 

kantoorbezoeken doorgeschoven naar het tweede semester. Vanaf januari zullen de eerste 

(online) kantoorbezoeken weer plaatsvinden. Voorafgaand aan de activiteit zullen de leden 

in de mail op hun houding en de kledingvoorschriften worden geattendeerd. 

Een ander belangrijk onderdeel van de professionalisering is het lanceren van de J.F.V. 

Grotius-app. Mede dankzij de inzet en investering van voorgaande besturen is het dit jaar 

mogelijk geworden voor leden de app te downloaden en te gebruiken. Het bestuur is 

voornemens de mogelijkheden van de app komende maanden nader te onderzoeken. 

Het bestuur onderhoudt goed contact met de disputen en andere verenigingen. Grotius 

vergadert elke drie weken met de andere juridische verenigingen, zowel binnen als buiten 

Leiden, over de aanpak van corona-proof en/of online activiteiten om zo de band tussen de 

verenigingen te versterken en informatie uit te wisselen. Daarbij zal het Landelijk Overleg 

Juridische Faculteitsverenigingen dit verenigingsjaar tweemaal plaatsvinden en  vindt er 

nauwe samenwerking plaats met de Young Talent Group. Ook werken we eraan het contact 

te versterken met de disputen. Het bestuur wordt op de hoogte gehouden van de gang van 

zaken binnen de disputen en zal  ernaar streven dit komende maanden te behouden. 

Tot slot bestaat er een goede samenwerking tussen de vereniging en de faculteit. Er wordt 

samengewerkt vanuit de LLP-sectie, er bestaat nauw contact met de student-assessor binnen 

het faculteitsbestuur en worden wij betrokken bij de Opleidingscommissie. Wij zijn van 

mening dat wij de professionaliteit van de vereniging goed bevorderd hebben met 

bovenstaande ontwikkelingen en wij zullen er ons aankomend halfjaar hard inzetten voor de 

verdere bevordering. 
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I.2.4. Verbondenheid  

In moeizame tijden is het belangrijker dan ooit om met elkaar verbonden te blijven en als 

vereniging steun en contact te bieden aan haar 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. Ondanks corona wordt er gestreefd naar een 

interactieve band met de leden via de sociale media. 

Nu het grootste deel van de generatie studenten actief is op Instagram, heeft het bestuur 

besloten daar afgelopen halfjaar op te focussen. Zo wordt er elke twee weken een overzicht 

met aankomende activiteiten op de feed geplaatst en worden commissieleden in de social 

media betrokken. Zo zijn er Instagram-accounts opgericht voor de Almanakcommissie, de 

Eerstejaarscommissie, de Galacommissie en Leidse Juridische Bedrijvendagcommissie. Nu 

het gecompliceerder is om leden fysiek aan te moedigen, wordt er zoveel mogelijk 

geprobeerd hen via deze manier betrokken te houden. Ook gedragen de bestuursleden zich 

op LinkedIn representatief en zijn de profielen op elkaar afgestemd om uniform over te 

komen. 

Daarnaast vinden de meeste activiteiten online plaats via Discord, Kaltura, Google Meets en 

vanaf januari ook Zoom. Het doet ons deugd om te zien dat er op elke online borrel, quiz of 

training zoveel leden afkomen. Veel leden blijven na afloop van de activiteit nog langer voor 

de gezelligheid en om nieuwe studenten te ontmoeten of beter te leren kennen. Voor de 

online aanpak van activiteiten hebben wij veel complimenten ontvangen van leden, externe 

partijen en recruiters. Wij zullen er alles aan doen om deze trend komend halfjaar te blijven 

voortzetten. 
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I.3 Het bestuur 2020-2021 

Het bestuur bestaat uit vijf personen. Deze vijf 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 en carrière:  Studieverdiepende activiteiten, carrièregerichte    

     activiteiten en acquisitie 

Assessor evenementen:   Studieverbredende activiteiten  

Het 100e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Grotius bestaat uit de volgende 

personen:  

 Roos van der Plas   Praeses 

 Iris van Beers   Ab-actis 

 Lisa Mullink    Quaestor 

 Eva van der Windt   Assessor onderwijs en carrière 

 Geert van der Meer   Assessor evenementen 
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I.4 Raad van advies  

De raad van advies wordt gevormd door het bestuur van het voorgaande jaar. Dit is zo 

bepaald vanwege de ervaring van de oud-bestuursleden. De raad van advies voorziet het 

bestuur van J.F.V. Grotius gevraagd en ongevraagd bij met advies. De raad van advies 

2020-2021 bestaat uit de volgende personen:  

     Ayman Kariman 

     Marnick van der Bom 

     Casper Oort 

     Jasper Schut 

     Wouter Veldstra 

     Frida Meingast 
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I.5 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 praeses 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 redactie van de NOVUM 2020-2021 bestaat uit:  

 Hoofdredacteur:    Joris van de Riet 

 Eindredacteur:    Mahatma Martinus 

 Redacteur:     Jurian Bos 

 Redacteur:      Nick du Bois 

 Redacteur:      Femke de Wijs 

 Redacteur:     Francine Fetter 

 Redacteur:      Sebastian Cornielje 

 Redacteur:      Ruud van Dam 

 Redacteur:     Anne Sophie Pijnacker 

 Redacteur:      Lars Volborth 

 Redacteur:      Hadassah Drukarch 

 Redacteur:      Bouchra Boulouize 

 Redacteur:     Karel Wijdeveld 
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I.6. 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, het bekijken van 

foto’s van afgelopen activiteiten en nog veel meer. Het merendeel van de foto’s wordt 

geplaatst in de Facebookgroep, een selectie van die foto’s komt op de algemene 

Facebookpagina en weer een selectie daarvan wordt op de verenigingswebsite geplaatst. De 

nieuwe website heeft een moderne en professionele uitstraling. Tevens moet het 

toegankelijk en efficiënt zijn voor leden. Daarnaast is dit jaar de app van J.F.V. Grotius 

gelanceerd. Het 98e en het 99e bestuur hebben een grote rol gespeeld in de ontwikkeling 

ervan. Wij hopen dit jaar de mogelijkheden van de app te onderzoeken. 

I.7. Young Talent Group  

De Young Talent Group is een samenwerkingsverband tussen verschillende juridische 

faculteitsverenigingen (Leiden en Utrecht). 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 onderwijs en carrière zitten in de raad van advies van de Young 

Talent Group.  
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II. Commissies  

De commissies vormen een integraal onderdeel van de vereniging. Commissies maken 

activiteiten mogelijk, binden leden en zijn met hun inzet en enthousiasme hét visitekaartje 

van de vereniging. De commissies zijn in november ingesteld en hebben dit halfjaar goed 

gefunctioneerd. Zij hebben allen geslaagde en mooie activiteiten neergezet. In totaal zijn er 

18 commissies, waar 102 leden deel van uitmaken.  

Het verenigingsjaar 2020-2021 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 

• Marketingcommissie 

• 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. Dit jaar richt de 

commissie zich voor het eerst mede op cultuurgerichte activiteiten.. Daarnaast is de 

Activiteitencommissie extern verantwoordelijk voor de externe trip. De externe trip is een 

reis van één of twee dagen naar een stad die mogelijkheden tot juridische en culturele 

activiteiten biedt.  

De Activiteitencommissie extern 2020-2021 is als volgt samengesteld:  

Praeses: Engelie Ruissen 

Ab-actis:  José Herweijer 

Quaestor: Jordy Gelmers 

Assessor promotie: Jinte Gouka 

Assessor: Yanna Cuijpers 

Assessor: Noah van Krugten 

II.2 Activiteitencommissie intern 

De Activiteitencommissie intern is verantwoordelijk voor de organisatie van juridisch-

inhoudelijke interne activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan lezingen, Q&A’s en 

College Tours. Deze activiteiten vinden plaats op de universiteit en sinds 2020 ook online. 

Voorbeelden hiervan zijn een online college tour met Rob Jetten en een fysieke lezing over 

Gezondheidsrecht in tijde van corona. 

De Activiteitencommissie intern 2020-2021 is als volgt samengesteld: 

Praeses: Hannah Hilberink  

Ab-actis: Elise Annick Jong 
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Quaestor: Laurens van Knobelsdorff 

Assessor promotie: Anne Puck Waaijer 

Assessor: Simeon Twisk 

II.3 Activiteitencommissie sociaal  

Het studentenleven draait niet alleen om studeren en daarom heeft J.F.V. Grotius de 

Activiteitencommissie sociaal opgericht. De Activiteitencommissie sociaal is 

verantwoordelijk voor de organisatie van studieverbredende activiteiten en het gala. 

Voorbeelden van sociale activiteiten zijn het kerstdiner en de drankspellenavond.  

De Activiteitencommissie sociaal 2020-2021 is als volgt samengesteld: 

Praeses: Emma Pellegrom 

Ab-actis: Sam de Jong  

Quaestor: Roy Turksma 

Assessor promotie: Max Joan de Ruiter 

Assessor promotie: Merel van Buuren 

Assessor: Anne Onnekink 

Assessor: Lotte Huisjes 

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. Op moment van schrijven is het 

thema van de almanak 2019-2020 nog niet bekend gemaakt aan de leden, daar de 

coronacrisis voor vertraging heeft gezorgd bij de uitgave. 
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 De Almanakcommissie 2020-2021 is als volgt samengesteld: 

Praeses: Anouk Lobé 

Ab-actis: Naomi Wezenberg 

Quaestor: Joep de Rijk 

Assessor promotie: Lila Baartman 

Assessor: Xanthe de Meij 

Assessor: Celthy Mvama 

II.5 Beroepscommissie  

De Beroepscommissie is ingevolge artikel 27 van de statuten verantwoordelijk voor de 

inhoudelijke behandeling van beroepschriften. De Beroepscommissie bestaat uit ten minste 

drie leden en niet meer dan vijf leden. Dit jaar bestaat de commissie uit drie leden. De 

Beroepscommissie wordt op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering 

benoemd op de jaarvergadering.  

De Beroepscommissie 2020-2021 is als volgt samengesteld: 

Praeses: Fabian Snijders 

Assessor: Marlijne Teves 

Assessor: Hidde Kremers 

II.6 Carrièrecommissie 

De Carrièrecommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van carrièregerichte 

activiteiten. De commissie is dit jaar al druk bezig geweest met het organiseren van 

activiteiten die niet louter zijn gericht op de klassieke advocatenkantoren. Zo organiseert 

deze commissie ook verschillende netwerkactiviteiten en carrièrecursussen. De Instagram 

!17



J.F.V. Grotius - Halfjaarverslag 2020-2021

take-overs, LinkedIn-training van Anoek Schippers, de sollicitatietraining en de e-

assessment training zijn hier voorbeelden van. 

De Carrièrecommissie 2020-2021 is als volgt samengesteld:  

Praeses: Willeke Markesteijn 

Ab-actis: Merel Sonderman 

Quaestor: Bibianne de Bats  

Assessor promotie: Julia van der Hoofd 

Assessor: Eline Snijders 

Assessor: Laura Smolders 

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  

zijn 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. Vanwege het 

coronavirus vindt het congres 2019-2020 plaats in maart 2021 en het congres 2020-2021 in 

het najaar van 2021. 

De Congrescommissie 2019-2020 is als volgt samengesteld: 

Praeses: Sterre Bours 

Ab-actis: Geert van der Meer 

Quaestor: Radhika Kausal 

Assessor promotie: Iris van Beers 
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Assessor: Rick Steendam 

Assessor: Jasper Schut 

De Congrescommissie 2020-2021 is als volgt samengesteld: 

Praeses: Tamara Végh 

Ab-actis: Shireen Lander 

Quaestor: Meta Klijn 

Assessor promotie: Pola Oleszkiewicz 

Assessor promotie: Fahd El Rahaui 

Assessor: Amine Ben Hamich 

Assessor: Pieter Kerkman 

II.8 Educatiecommissie 

De Educatiecommissie houdt zich bezig met het uitbrengen van supplementair 

studiemateriaal. De vereniging tracht op deze wijze beter in te spelen op de vraag van onze 

leden. De commissie houdt zich bezig met het maken van kennisclips waarin studiestof 

uitgelegd wordt. Hiervoor wordt er samengewerkt met externe partners. Dit zal vooral 

studiestof uit propedeusevakken behelzen. 

De Educatiecommissie 2020-2021 is als volgt samengesteld:  

Praeses: Amine Ben Hamich 

Ab-actis: Janna van den Bospoort 

Quaestor: Xander Jansen 

Assessor promotie: Michelle Haasnoot 

Assessor: Leda Muijres 
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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. 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. Afgelopen maanden heeft de 

commissie onder andere een Juridische Filmavond op het KOG georganiseerd en een lezing 

met strafrechter Wallet georganiseerd. 

De Eerstejaarscommissie 2020-2021 is als volgt samengesteld:  

Praeses: Jesper Boonstoppel 

Ab-actis: Nynke Maingay 

Quaestor: Nienke van der Aar 

Assessor promotie: Eva Laurensse 

Assessor: Emily Sandved 

Assessor: Emma Verdouw 

II.10 Goede-doelencommissie  

De Goede-doelencommissie zet zich een jaar lang in voor een goed doel. De commissie 

zamelt geld in voor het goede doel door middel van laagdrempelige activiteiten waarvoor 

een kleine bijdrage wordt gevraagd. Dit jaar zet J.F.V. Grotius zich in voor Exodus. Exodus 

is een vereniging die mensen helpt om een nieuwe start te maken en die de kansen van 

(ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving vergroot. Exodus biedt 

onder andere professionele ondersteuning op het gebied van wonen, werken, relaties en 

zingeving, maar ook op persoonlijk niveau door de vrijwillige maatjes die de 

(ex-)gedetineerden helpen. De commissie heeft dit halfjaar al een erg succesvolle Top2000-
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quiz georganiseerd. Aankomend halfjaar zal de commissie zich verder inzetten om geld op 

te halen.  

De Goede-doelencommissie 2020-2021 is als volgt samengesteld: 

Praeses: Prasanna Kali 

Ab-actis: Lisa van Velzen 

Quaestor: Maximiliaan Willemsen 

Assessor promotie: Yrsa Smits 

Assessor: Nina Gios 

Assessor: Chiara Rietjens 

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. Alhoewel het introductieweekend afgelopen jaar in Leiden plaatsvond vanwege het 

coronavirus, hoopt de Introductiecommissie komend jaar met een groep enthousiaste 

eerstejaarsstudenten en mentoren traditiegetrouw af te kunnen reizen naar Kampeerboerderij 

‘De Kiek’ in Brabant. 

De Introductiecommissie 2020-2021 is als volgt samengesteld:  

Praeses: Raphael Ridder 

Ab-actis: Luna Sluis 

Quaestor: Marijke de Bruin 

Assessor: Juul Stuifzand 

Assessor: Juliette Quist 

Assessor: Julia Michels 
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II.12 Kascontrolecommissie  

De Kascontrolecommissie controleert de uitgaven van het bestuur. Deze wordt gevormd 

door de twee voorgaande quaestoren van de vereniging. De Kascontrolecommissie heeft op 

die manier ervaring met de boekhouding van J.F.V. Grotius, waardoor het inzicht in de 

administratie gemaximaliseerd is. 

De Kascontrolecommissie 2019-2020 bestaat op het moment van schrijven uit de volgende 

personen: 

Camiel Coopmans (Quaestor 97e bestuur) 

Joëlle Tuinhof (Quaestor 98e bestuur)  

De Kascontrolecommissie voor het jaar 2020-2021 zal in februari 2021 chargeren naar de 

volgende personen: 

Joëlle Tuinhof (Quaestor 98e bestuur)  

Casper Oort (Quaestor 99e bestuur) 

II.13 Kleine-reiscommissie  

De Kleine-reiscommissie is dit jaar verantwoordelijk voor de kleine reis in juli 2021. De 

commissie treft de voorbereidingen voor deze reis en is gedurende de reis bezig om alles in 

goede banen te leiden. De bestemming van de zomertrip wordt later dit jaar bekend 

gemaakt. Afgelopen jaren ging de kleine reis bijvoorbeeld naar Boedapest en Lissabon. 

De Kleine-reiscommissie 2020-2021 is als volgt samengesteld:  

Praeses: Katjuska Daal 

Ab-actis: Sandjana Sitaram 
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Quaestor: Anouk van der Valk 

Assessor promotie: Sue Berkhof 

Assessor: Juliette Gaal 

Assessor: Rick Steendam 

II.14 De Leidse Juridische Bedrijvendagcommissie  

De Leidse Juridische Bedrijvendag wordt georganiseerd door een aparte commissie. Als 

vereniging streeft het bestuur ernaar om onze leden zo goed mogelijk voor te bereiden op 

hun latere loopbaan en de Leidse Juridische Bedrijvendag is hier het perfecte evenement 

voor. Vanwege de hoeveelheid kantoren en deelnemers is het van belang dat de commissie 

zich volledig kan focussen op deze dag zonder zich te ontfermen over andere 

carrièregerichte evenementen. 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.  

De Leidse Juridische Bedrijvendagcommissie 2020-2021 is als volgt samengesteld:  

Praeses: Dominique Overheul 

Ab-actis: Susanne van Teeffelen 

Quaestor: Noah van Meekeren 

Assessor promotie: Carlijn van der Hek  

Assessor: Eva Lammers    

Assessor: Lilianne Bunk   

II.15 Marketingcommissie  

Wat voorgaande jaren als de Mediacommissie werd beschouwd, is dit jaar omgedoopt tot de 

Marketingcommissie. Het takenpakket fotografie en de editing van promofilmpjes van de 

Mediacommissie is door de Marketingcommissie opgepakt. Daarnaast bedenkt de 
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commissie samen met het bestuur nieuwe Grotius-merchandise. Ook maakt de 

Marketingcommissie promotiefilmpjes en aftermovies.  

De Marketingcommissie 2020-2021 is als volgt samengesteld:  

Praeses: Kevin Hesp 

Ab-actis: Tamara van Koppen 

Quaestor: Zjinhat Ramazan 

Assessor promotie: Lydia O'Riordan 

Assessor: Max Rood  

Assessor: Danilo Ramawadhdoebe  

II.16 Sportcommissie  

De Sportcommissie voorziet in bewegings- en sportevenementen. Nu activiteiten niet altijd 

fysiek door kunnen gaan, vallen e-Sports dit jaar ook onder de commissie. Sinds september 

2021 heeft de Sportcommissie een training Beachvolleybal en een online e-Sports avond 

georganiseerd. 

De Sportcommissie 2020-2021 is als volgt samengesteld:  

Praeses: Abel-Jan Scheffer 

Ab-actis: Anne Huisman 

Quaestor: Mark de Jongh 

Assessor: Mathieu van Dijl 

Assessor: Lucas van der Heijden 
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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 gaat dit jaar onder voorbehoud naar Kopenhagen en Oslo. De locaties van de 

afgelopen jaren zijn Cairo, Israël, Dubai, Washington D.C., Shanghai , Singapore, Kuala 

Lumpur, New York, Tokyo, Toronto, Seoul en Chicago. 

De Studiereiscommissie 2020- 2021 is als volgt samengesteld:  

Praeses: Martijn Gijsen 

Ab-actis: Thaisa Ridder 

Quaestor: Hajar Belhaje  

Assessor promotie: Joan de Boer 

Assessor: Fatma Gül Sarim 

Assessor: Julia Pycek 

II.18 Uitwisselingscommissie  

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

Gent. Dit jaar zal de commissie een bezoek aan de Universiteit Gent organiseren. Rond het 

najaar zal de uitwisseling met de Zuid-Afrikanen plaatsvinden. De commissie is op moment 

van schrijven druk bezig de uitwisselingen corona-proof vorm te geven. 
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De Uitwisselingscommissie 2020-2021 is als volgt samengesteld: 

Praeses: Marilou Zwiers 

Ab-actis: Esther Ophorst  

Quaestor: Juliette Eijssen 

Assessor promotie: Tess van der Putten 

Assessor: Fleur Huizinga 
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III. Activiteiten  

III.1 Studieverdiepende activiteiten 
Ingevolge artikel 7 lid a van het huishoudelijk reglement der J.F.V. Grotius draagt de 

assessor onderwijs en carrière de verantwoordelijkheid het academisch niveau van de 

vereniging hoog te houden; hier zijn de studieverdiepende activiteiten voor bedoeld. In het 

eerste halfjaar van het verenigingsjaar 2020-2021 hebben twaalf studieverdiepende 

activiteiten plaatsgevonden. Hierbij is getracht om de activiteiten zo divers mogelijk te 

houden. In verband met het coronavirus is het onderscheid tussen activiteiten binnen en 

buiten de faculteit moeilijk te maken. Vandaar dat de studieverdiepende activiteiten zijn 

opgedeeld in activiteiten die door samenwerkingen tot stand zijn gekomen, lezingen en 

overig. Hieronder vindt u een opsomming van de studieverdiepende activiteiten van het 

eerste halfjaar. 

III.1.1. Activiteiten in samenwerking met andere partijen 

Activiteiten in samenwerking met andere partijen zijn activiteiten die georganiseerd zijn 

samen met organisaties, instanties of derden. Het afgelopen jaar heeft de vereniging de 

onderstaande externe activiteiten georganiseerd:  
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17 september 2020: PAX: South Sudan 

In samenwerking met vredesorganisatie PAX werd de eerste lezing van het jaar 

georganiseerd over Zuid-Soedan en de rechtszaak tegen de multinational Lundin. De zaak 

was bijzonder omdat er voor het eerst een miljardenbedrijf werd aangeklaagd voor 

medeplichtigheid aan internationale misdrijven sinds de Tweede Wereldoorlog. Pax vertelde 

over het opzetten van de rechtszaak en de recente ontwikkelingen in het proces. Het was de 

eerste lezing in een serie van drie. De lezing was een succes. 

21 september 2020: PAX: Activism in Irak

De tweede lezing met PAX was wederom een succes. De afgelopen maanden is er in Irak 

veel  geprotesteerd tegen de huidige voorzieningen,  werkgelegenheid en corruptie  in  het 

land. Tijdens de lezing werd hier meer over verteld en werd in het bijzonder de rol van de 

Irakese vrouwen hierin belicht.  Er waren meer leden aanwezig dan bij  de eerste lezing, 

hetgeen wij zien als een positieve ontwikkeling.

28 september 2020: PAX: the use of killer robots 

De derde lezing met PAX was de laatste van de drie. In deze lezing werd het ethische aspect 

van het gebruik van killer robots in conflicten besproken. Ook kwam de houding van 

verschillende landen in deze discussie aan bod. Er werden veel vragen gesteld door onze 

leden en er werden veel verschillende argumenten naar voren gebracht. Ook deze activiteit 

was een succes. 

8 oktober 2020: Dominus: hoe maak ik een tentamen?-training 

In samenwerking met onze nieuwe samenwerkingspartner Dominus, is er besloten om een 

training omtrent het maken van een tentamen te organiseren. Hoewel deze vooral voor 

eerstejaarsstudenten geschikt was, waren ouderejaarsstudenten natuurlijk ook welkom. De 

training diende ter voorbereiding van eerstejaars op de aanpak van het tentamen. De leden 

vonden de training nuttig en voelden zich geholpen. Ook deze activiteit was succesvol. 
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23 november 2020: Lezing Politie 

Op 23 november 2020 verzorgde de Politie een online lezing voor de leden over het werk 

van de politie. Er werd duidelijk gemaakt waar en wanneer de politie optreedt en hoe 

verschillende afdelingen met elkaar samenwerkten. Het bood een vernieuwend perspectief 

op het werk dat de politie levert. De lezing was drukbezocht en werd erg interessant 

bevonden. Wederom een geslaagde activiteit. 

10 december 2020: Q&A met advocaat mr. Keekstra 

Veel studenten studeren Rechtsgeleerdheid om advocaat te worden, zonder precies te weten 

wat het vak inhoudt. Op 10 december 2020 kregen de leden de mogelijkheid al hun vragen 

te stellen over het leven van een advocaat. De lezing gaf nieuwe inzichten en was goed 

bezocht. 

III.1.2 Interne activiteiten  

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

Onnes gebouw plaats.  

16 oktober 2020: Interview Jaap van den Herik: 'De computer als rechtsgeleerde' 

Het interview werd gegeven door Jaap van der Herik werd door vanuit de Cleveringazaal 

voor het eerst gelivestreamed. Het begon met een introductie waarin Artificial Intelligence 

nader werd toegelicht. Hierna werden de studenten in de gelegenheid gesteld om vragen te 

stellen. Het was een interessante activiteit. 

13 november 2020: Lezing ‘Gezondheidsrecht in tijden van corona’ 

De lezing over het gezondheidsrecht en corona werd fysiek gegeven door Aart Hendriks. 

Het was de eerste lezing die zowel fysiek als online kon worden bijgewoond door leden. 

Voor het bestuur was het een goede mogelijkheid om de combinatie van de twee 

mogelijkheden te onderzoeken met de conclusie dat dit zeker voor herhaling vatbaar was. 
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24 november 2020: Juridische Filmavond 

Speciaal voor de eerstejaarsleden werd er een fysiek filmavond op het KOG gehouden. Na 

een korte uiteenzetting van het thema, werd de film ‘On the basis of sex’ afgespeeld. De 

activiteit was drukbezocht waardoor de coronamaatregelen streng gehandhaafd moesten 

worden. Wij hebben ons uiterste best gedaan de veiligheid van onze leden te waarborgen en 

zijn hier ook in geslaagd. Een waardevolle activiteit. 

24 november 2020: Lezing strafrechter Wallet 

Voor de lezing van strafrechter Wallet bleek veel animo te zijn. Tijdens deze 

eerstejaarsactiviteit konden de studenten hun vragen stellen aan de rechter en zich verdiepen 

in het leven van de rechter. Deze activiteit was fysiek, drukbezocht en een enorm succes. 

21 januari 2020: Lezing UNICEF 

Tijdens de lezing spraken een huisjurist en een kinderrechtenspecialist over de rol en de 

betekenis van UNICEF. Door de gasten werden vanuit verschillende invalshoeken 

verschillende projecten van de organisatie besproken. De lezing werd afgesloten met een 

Q&A. De lezing vond online plaats en was goed bezocht. Er kwamen veel vragen van de 

leden en we hebben positieve reacties op de activiteit ontvangen. 

                        

25 januari 2020: Lezing Rule of Law Hongarije    

Tijdens  deze  lezing werden de  leden meegenomen in  de  geschiedenis  en  het  recht  van 

Hongarije.  Afgelopen decennia  is  er  in  het  land veel  veranderd,  hetgeen regelmatig  het 

onderwerp van discussie vormt. De opkomst was beter dan verwacht en ook hier werden 

veel vragen gesteld. Het was een geslaagde lezing. 
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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 eerste 

halfjaar van het verenigingsjaar 2020-2021 hebben 26 studieverbredende activiteiten 

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

studieverbredende activiteiten. Hieronder vindt u een opsomming van de studieverbredende 

activiteiten van het eerste halfjaar.  

 

III.2.1 Borrels  

Gedurende het afgelopen halfjaar hebben de leden van de vereniging mogen genieten van de 

borrels. Middels het door ons opgestelde borrelbeleid streven wij ernaar om twee- of 

driewekelijks een borrel op de donderdag van 20:00 tot 22:00 uur te organiseren in Café de 

Keyzer. Het is hierbij van belang dat de borrels passen in de agenda van de leden en dus 

buiten vakantie- en tentamenperiodes vallen. Wegens de maatregelen van het RIVM waren 

er op de fysieke borrel beperkte plekken beschikbaar en waren de borrels op aanmelding. 

Toen halverwege het eerste semester de horeca gesloten werd, zijn wij overgaan op online 

borrels. De fysieke borrels zijn enorm goed bezocht en ook tijdens de online borrels heeft 

het bestuur veel enthousiaste leden kunnen spreken. Veel van de eerstejaarsleden, die wij als 

vereniging hebben mogen verwelkomen tijdens de eerstejaarsborrels en de Kick-off borrel, 

hebben wij tot nu toe op veel andere activiteiten en borrels mogen verwelkomen. Officieel 
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duren de borrels tot 22:00 uur, maar online gaan deze vaak door tot laat op de avond. In 

november hebben we besloten om verschillende sociale activiteiten te organiseren in plaats 

van elke twee/ drie weken een online borrel. Bij de fysieke borrels was het bestuur 

gedwongen de maatregelen van het RIVM na te leven en was de activiteit om 22:00 

afgelopen. Gezien de omstandigheden zijn wij zijn tevreden over het verloop van de borrels 

en het enthousiasme van de leden. Daarnaast hebben wij duidelijke afspraken gemaakt met 

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

Keyzer letten hierop tijdens de borrel. De volgende zes borrels zijn georganiseerd: 

31 augustus, 1 september, 2 september & 3 september 2020: Eerstejaarsborrels 

Het bestuur wilde eerstejaarsstudenten graag de mogelijkheid geven de vereniging beter te 

leren kennen, nu de EL CID en de Facultaire Introductieweek op aangepaste wijze moesten 

doorgaan. Dit bleek een enorm succes. Verspreid over vier afzonderlijk borrels, heeft het 

bestuur ruim 80 nieuwe eerstejaars leren kennen. Een groot deel van deze 

eerstejaarsstudenten zien wij nog vaak terug bij andere activiteiten. 

10 september 2020: de Kick-off borrel 

De Kick-off borrel was een groot succes. Het was de eerste borrel van het jaar voor 

ouderejaarsleden en het bestuur merkte dat een groot deel van leden enorm blij was om een 

fysieke activiteit van J.F.V. Grotius bij te mogen wonen. Ook waren er veel eerstejaarsleden 

aanwezig.  

24 september 2020: de Hoedjesborrel 

De volgende borrel was de Hoedjesborrel. Alhoewel de maatregelen op deze borrel strenger 

gehandhaafd moesten worden dan op de voorgaande borrel, bleek ook deze borrel 

succesvol. 

10 december 2020: De Studiereisbekendmakingsborrel 

De bestemming van de studiereis wordt traditiegetrouw bekendgemaakt met een borrel. Nu 

dit niet fysiek mogelijk was, werd de borrel via Discord gehouden. Er waren veel leden 
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aanwezig die langer bleven hangen op de borrel. Eerder die week was er een teaser 

verspreid om belangstelling op te wekken en de studiereiscommissie had een mooie 

presentatie verzorgd. Al met al, een groot succes. 

17 december 2020: de Kerstborrel 

Het Kerstdiner liep dit jaar over in de Kerstborrel. Voorafgaand aan de borrel konden leden 

zich aanmelden voor het Grotius Kerstpakket, dat op afspraak af te halen was bij de 

bestuurskamer. Leden bleven tot laat in de avond borrelen en het was een waardige 

afsluiting van de decembermaand. 

28 januari 2021: de Congresborrel 

Tijdens deze borrel werd het thema van het congres in maart bekendgemaakt. De 

congrescommissie maakte in een video het thema ‘Digitale platforms: een wereld achter de 

schermen’ bekend. Deze zijn op de sociale media van Grotius te bekijken. De leden bleven 

nog lang na het einde van de borrel om met elkaar en het bestuur te praten. Al met al een 

geslaagde activiteit. 

III.2.2. Overige studieverbredende activiteiten 

5 en 6 september 2020: Introductieweekend ‘Legally fun’ 

Door de coronamaatregelen bleek het dit jaar niet haalbaar om met de kersverse leden af te 

reizen naar het zuiden van het land en daar te overnachten. Er is alles op alles gezet om het 

weekend plaats te laten vinden in Leiden. Ondanks restricties bleek het mogelijk om een 

introductieweekend te organiseren met op elke dag een andere groep. Hoewel dit om een 

aantal aanpassingen vroeg, is het gelukt een volwaardig weekend neer te zetten. Het thema 

was ‘Legally fun’. Het programma bestond onder meer uit een wandeling door de stad, een 

uitgebreide lunch, bootje varen door het centrum van Leiden en natuurlijk een diner. Het 

weekend duurde voor de deelnemers één dag. Wij zijn trots dat we alsnog een prachtig 
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weekend hebben kunnen organiseren, waarop louter positieve reacties zijn gekomen van de 

leden. Het weekend was buitengewoon succesvol. 

9 september 2020: Uitzending Weet Ik Veel 

Op 9 september reisde een kleine groep Grotianen naar de studio in Hilversum voor de 

opnames van het programma ‘Weet Ik Veel’. In het programma namen drie bekende gasten 

het tegen elkaar op in een kennisquiz. 50 studenten mochten in de studio meespelen, waarna 

de slimste student in de finaleronde mocht meespelen. De winnende student bleek een 

Grotiaan, die zichzelf in de spannende finale ten overstaan van heel Nederland heeft 

bewezen. Het was leuk dat de desbetreffende aflevering later in het jaar werd uitgezonden 

waardoor ook de leden die niet mee zijn gegaan, de deelname vanuit huis konden beleven. 

Het bestuur was zeer tevreden met deze activiteit. 

17 september 2020: de Grote Grotius Picknick 

Op 17 september 2020 vond in de zon een picknick plaats in het Leidse Hout. De leden 

kregen bij aankomst een plek aangewezen waardoor de afstand goed kon worden bewaard. 

De bestuursleden kwamen langs om het eten aan te bieden met handschoenen, om te 

voorkomen dat alle leden door elkaar heen zouden gaan lopen. Omdat het een fysieke 

activiteit betrof, trad het bestuur streng op om de maatregelen te handhaven. Er was veel 

animo voor de picknick en er heerste een goede sfeer. Het was een succesvolle activiteit. Na 

afloop van de activiteit bleek dat er sprake was geweest van een coronageval, maar in 

samenwerking met de faculteit is dit probleem positief afgewikkeld. 

22 september 2020: Beachvolleybal 

Op de zonnige dinsdag werd er door de Grotianen een cursus beachvolleybal gevolgd bij het 

Universitair Sportcentrum in Leiden. Het was een training met een vol programma en veel 

nieuwe leden. Het was een succesvolle activiteit. 
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22 september 2020: Q&A sessie over commissies 

Nu er minder leden fysiek op het KOG langs kunnen komen, heeft het bestuur besloten via 

een Instagram een Q&A over de herfstcommissies te houden. Veel leden bleken 

nieuwsgierig naar zowel de commissies als het bestuur en er werden veel vragen gesteld. 

Veel leden hebben naar aanleiding van de Q&A gesolliciteerd voor een commissie. 

1 oktober 2020: follow-up activiteit introductieweekend: Lasergamen 

Net buiten Leiden werd er op 1 oktober 2020 gelasergamed in de buitenlucht met de 

eerstejaarsleden. Het was goed om te zien dat veel eerstejaarsstudenten elkaar al op één van 

de borrels of tijdens het introductieweekend hadden leren kennen en gezamenlijk naar de 

activiteit kwamen. Na afloop is het meerendeel op afstand met elkaar ergens gaan eten. De 

band tussen de eerstejaars onderling en met het bestuur is tijdens deze activiteit versterkt. 

Het was een zeer geslaagde follow-up op het introductieweekend. 

12 oktober 2020 Netflix Watch-party 

Op 12 oktober 2020 werd er een Netflix Watch-party georganiseerd. De film ‘The Man 

From U.N.C.L.E.’ werd afgespeeld en leden konden vanuit huis meekijken. De opkomst bij 

de activiteit viel wat tegen in vergelijking met de opkomst bij andere activiteiten. Het 

bestuur heeft ervan geleerd en het promotiebeleid hierop aangepast. 

15 oktober 2020: Couch-quiz 

Om voor de tentamens nog even te ontspannen, vond er op 15 oktober 2020 een Couch-quiz 

plaats. In deze tijden kan elk lid meedoen met een quiz vanaf de bank. Er waren prijzen te 

winnen en de quiz bestond uit kennisvragen en vragen over de vereniging en het bestuur. Op 

de quiz kwamen positieve reacties en het bestuur was tevreden met de activiteit. 

5 november 2020: Speciaalbierproeverij 

In plaats van een reguliere borrel vond er een online speciaalbierproeverij met Leidsch Bier 

plaats. Voorafgaand aan de avond konden leden via een speciale deal een selectie 

voorgeschreven bieren kopen om in de avond mee te doen. Tijdens de proeverij werden de 
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deelnemers met drie verschillende camera’s meegenomen in het proces van bierbrouwen, 

werd er meer verteld over de geschiedenis van de bieren en werden de verschillende smaken 

uitgelegd. Na de proeverij vond er nog een online Kaltura-sessie plaats met alle deelnemers. 

De leden gaven aan de activiteit erg gezellig en ook leerzaam te vinden. Het bestuur is 

tevreden met deze succesvolle activiteit. 

10/ 11 november 2020: Commissiekennismakingsavond 

Nu ook de commissiekennismakingsavond online werd georganiseerd, werd er vanuit 

praktisch oogpunt besloten de commissies te verdelen over twee avonden. Aan de hand van 

verschillende opdrachten bij verschillende bestuursleden moesten de commissieleden een 

Murder Mystery oplossen. Na het volbrengen van een opdracht kreeg de commissie telkens 

een dossier met aanwijzingen. Het Murder Mystery betrof een moord door één van de 

bestuursleden, maar door wie? Het spel was de ideale gelegenheid om commissieleden met 

elkaar kennis te laten maken, maar ook om hen het één en ander over de vereniging en het 

bestuur te leren. Nog weken later kregen de bestuursleden enthousiaste reacties van de 

commissies. De techniek werkte zo nu en dan niet volledig naar behoren maar het bestuur 

heeft dat weten op te lossen zonder dat de leden het merkten. Een mooie activiteit voor de 

commissiekennismaking. 

17 november 2020: Drankspellenavond 

Via Discord konden de leden deelnemen aan verschillende spellen. Ook huisgenoten, 

vrienden en soms zelfs familie van leden namen deel aan deze avond. Na afloop van het 

programma werd er tot laat online door geborreld. Een geslaagde activiteit. 

3 december 2020: e-Sports Night 

Via Discord werden de deelnemers ingedeeld in teams om tegen elkaar te strijden. Er waren 

verschillende rondes met verschillende spellen. Tegelijkertijd bleven de leden in hun teams 

met elkaar praten en overleggen. Het was een laagdrempelige activiteit, die goed in de 

smaak viel bij de Grotianen. 
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15 december 2020: Goede Doelen Top-2000 Quiz 

Dit jaar ondersteunt de Goede-doelencommissie Exodus. Om hiervoor geld op te halen 

konden leden voor een kleine bijdrage deelnemen aan de muziekquiz. Voorafgaand aan de 

vragen werd er door de commissie een korte cocktailworkshop verzorgd. Leden reageerden 

enthousiast op de vragen en bestuur vond de activiteit zeer geslaagd. 

17 december 2020: Kerstdiner 

Dit jaar werden leden in de gelegenheid gesteld een driegangendiner af te halen bij 

Proeflokaal Bregje in Leiden. In de avond werden de deelnemers per gang in een nieuwe 

ruimte op Discord ingedeeld om op die manier verschillende leden te kunnen spreken.  Ook 

de roast mocht niet ontbreken. Daaropvolgend vond de kerstborrel plaats (zie hiervoor III.

2.1.). Het kerstdiner was succesvol. 

27 januari 2021: Après-tentamenbingo 

Op 27 januari vond de Après-tentamenbingo plaats. Voorafgaand aan de activiteit kregen de 

leden twee bongokaarten opgestuurd met nummers. Tijdens de bingo bleek aan elk nummer 

een opdracht te zijn verbonden, die moest worden uitgevoerd. Er waren veel leden aanwezig 

en de reacties op de bingo waren positief.  
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III.3 Carrièregerichte activiteiten 

Ingevolge artikel 9 lid a van het huishoudelijk reglement draagt de assessor onderwijs en 

carrière zorg voor het organiseren van de carrièregerichte activiteiten. Bij het organiseren 

van deze activiteiten is getracht een goede verdeling in het soort carrièregerichte activiteiten 

te waarborgen. 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 workshops, recruitmentactiviteiten en online bezoeken aan 

advocatenkantoren en overheidsinstanties. Daarnaast hebben er dit jaar voor het eerst take-

overs plaatsgevonden van nieuwe instanties en bedrijven. In verband met het coronavirus is 

besloten om de kantoorbezoeken en recruitmentevenementen met name in het tweede 

semester te laten plaatsvinden. In het eerste halfjaar van 2020-2021 hebben acht 

carrièregerichte activiteiten plaatsgevonden: 

3 september 2020: Take-over Deloitte 

Een nieuw concept dit jaar bestaat uit take-overs op Instagram. Op deze manier hopen wij 

de leden inzicht te geven in het leven van een jurist buiten togaberoepen. Op 3 september 

2020 nam Deloitte de Grotianen mee in het werkleven aldaar. Veel leden waren verrast dat 

Deloitte hen een online tour in het kantoor gaf en dat ze vragen mochten stellen gedurende 

de dag. Ook bleek de take-over een geschikt middel om het Instagramaccount van J.F.V. 

Grotius onder de aandacht van de leden te brengen. Het was een succesvolle activiteit. 
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23 september 2020: Take-over ziekenhuis 

Op 23 september 2020 werd de Instagram overgenomen door het Albert Schweitzer 

Ziekenhuis. Met name in coronatijden was het voor de leden interessant om te zien wat daar 

de mogelijkheden voor een jurist zijn. Zowel vanuit het ziekenhuis als van de leden hebben 

wij lovende reacties ontvangen. Het verhaal is enorm vaak bekeken, wederom een succes. 

7 oktober 2020: Legal Skills: LinkedIn-training Anoek Schippers 

Online vond er een LinkedIn-training plaats van Anoek Schippers. Het was de eerste 

carrièregerichte workshop van het jaar en er werd vol enthousiasme op gereageerd door de 

leden. De workshop bestond uit een presentatie en een Q&A, waarin studenten hun vragen 

konden stellen en er tips werden gegeven. De training was drukbezocht en succesvol. 

16 november 2020: Legal Skills: CV-training 

De CV-training werd gegeven door Marije Bedaux en haar assistente. Zowel de ‘do’s en 

‘don’ts’ als de opbouw van het CV werden besproken. Er waren tevens veel 

eerstejaarsstudenten aanwezig. Alle deelnemers waren tevreden met de training. 

25 november 2020: Sollicitatietraining 

In samenwerking met La Gro Geelkerken werd er een online sollicitatietraining gegeven. 

De studenten konen op deze manier  ook het kantoor op een informele manier leren kennen. 

De vele aanwezige deelnemers hebben geleerd van de training en kunnen de praktische tips 

en tricks gaan toepassen. Het bestuur vond de training geslaagd. 

16 december 2020: Legal Skills: E-assessmenttraining 

In samenwerking met Hellotest werd een e-assessmenttraining gegeven. Studenten vonden 

de training uiterst nuttig en dit was ook terug te zien in het aantal aanwezige leden. Ook 

deze activiteit was een succes. 

!39



J.F.V. Grotius - Halfjaarverslag 2020-2021

28 januari 2021: online kantoorbezoek NautaDutilh 

Op donderdag 28 januari bracht de vereniging een online bezoek aan het kantoor 

NautaDutilh. We werden welkom geheten door de recruiters en advocaten die ons een 

presentatie over het kantoor gaven. Vervolgens kregen de studenten de mogelijkheid vragen 

te stellen aan de advocaten in een Q&A. Het kantoorbezoek zat vol. 
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III.4 Faciliteiten 

Het afgelopen halfjaar hebben de leden gebruik kunnen maken van verschillende 

faciliteiten. Denk hierbij aan de boekenverkoop, die op moment van schrijven nog doorloopt 

en de korting die wij leden aanbieden op samenvattingen en tentamentrainingen. 

III.4.1 Boekenverkoop  

Voor aanvang van ieder blok worden de boeken voor de desbetreffende periode verkocht. 

Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Zoals gewoonlijk ontvangen studenten 5% 

korting op de boeken en gaat een deel van de opbrengsten naar de vereniging, zodat zij 

activiteiten voor haar leden kan neerzetten. De boekenverkoop, zoals wij deze vandaag de 

dag kennen, is vormgegeven door het 94e bestuur en is nog steeds een groot succes met veel 

voordelen voor de vereniging.  

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. Het 100e bestuur heeft dit verenigingsjaar 

nieuwe passen lontworpen met de huidige sponsoren. Veel nieuwe leden hebben de pas ook 

opgehaald. Wij zullen komende maanden ervoor zorgen dat alle leden de nieuwe ledenpas in 

hun bezit krijgen. Op moment van schrijven is het bestuur bezig met het aanscherpen van 

kortingen die verbonden zijn aan de ledenpas. 

III.4.3 Tentamentrainingen  

Leden kunnen middels hun lidmaatschap bij de vereniging met korting tentamentrainingen 

volgen bij onze nieuwe bij onze nieuwe partner in studieondersteunend materiaal Dominus 

Cursus. 

III.4.4 Samenvattingen  

Leden kunnen middels hun lidmaatschap bij de vereniging met 10% korting samenvattingen 

aanschaffen bij onze nieuwe partner in studieondersteunend materiaal Dominus Cursus. 
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IV. Halfjaaroverzicht 

Op het moment van schrijven heeft het bestuur in samenwerking met haar waardevolle 

commissies het afgelopen jaar 43 memorabele activiteiten neergezet. Hierbij is getracht om 

goede verdeling in het soort activiteiten te bewerkstelligen. Hieronder vindt u een overzicht 

van de verdeling van activiteiten het afgelopen halfjaar.  

Augustus: 

Eerstejaarsborrel       31 augustus 2020 

September: 

Eerstejaarsborrel       1 september 2020 

Eerstejaarsborrel       2 september 2020 

Eerstejaarsborrel       3 september 2020 

Take-over Deloitte       3 september 2020 

Introductieweekend: ‘Legally fun ‘    5 & 6 september 2020 

Weet Ik Veel-uitzending      9 september 2020 

Kick-off borrel       10 september 2020 

Grote Grotius Picknick      17 september 2020 

PAX: South Sudan       17 september 2020 

PAX: Activism in Iran      21 september 2020 

Beachvolleybal       22 september 2020 

Instagram Commissie-Q&A     22 september 2020 

Take-over ziekenhuis      23 september 2020 

Hoedjesborrel       24 september 2020 

PAX: The use of Killer robots     28 september 2020 

Oktober: 

Follow-up activiteit introductieweekend: lasergamen   1 oktober 2020 

LinkedIn-training Anoek Schippers     7 oktober 2020 

Dominus: ‘Hoe maak ik een tentamen?’-training    8 oktober 2020 
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Netflix-watchparty         12 oktober 2020         

Couch-quiz         15 oktober 2020 

Interview: ’De computer als rechtsgeleerde'    16 oktober 2020 

November:  

Speciaalbierproeverij       5 november 2020 

Commissiekennismakingsavond      10 & 11 november 2020 

Lezing Gezondheidsrecht in tijden van corona     13 november 2020 

CV-training         16 november 2020 

Drankspellenavond        17 november 2020 

Lezing Politie        23 november 2020 

EJC: Juridische Filmavond       24 november 2020 

La Gro Geelkerken Sollicitatietraining     25 november 2020 

December: 

e-Sports Night                                 3 december 2020 

EJC: Lezing strafrechter Wallet                                 7 december 2020 

Q&A Advocaat Jesse Keekstra                              10 december 2020 

Studiereisbekendmakingsborrel                           10 december 2020 

Goede Doelen Top-2000 Quiz              15 december 2020 

Hellotest e-assessmenttraining                            16 december 2020 

Kerstdiner                                       17 december 2020 

Kerstborrel                                       17 december 2020 

Januari: 

Lezing UNICEF                         21 januari 2020 

Lezing Rule of Law Hongarije                    25 januari 2020 

Aprés-Tentamenbingo                                 27 januari 2020 

Kantoorbezoek NautaDutilh                    28 januari 2020 

Congresborrel                              28 januari 2020 
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V. Financieel halfjaarverslag 

Waarde Grotiaan, 

In een voor ons allemaal exceptioneel jaar mag ik u in dit verslag meedelen hoe het in 

financieel opzicht gaat met de vereniging. Ik zal beginnen met een aantal hoogtepunten dat 

de vereniging dit jaar heeft meegemaakt en vervolgens de financiële obstakels van dit eerste 

halfjaar met u delen. 

Ook binnen de vereniging staat het een en ander dit jaar volledig op zijn kop. Voordat ik hier 

bij u op terug kom, breng ik eerst graag een aantal financiële meevallers onder de aandacht. 

De boekenverkoop van het eerste blok was gigantisch. Door middel van een goede promotie 

en samenwerking met onze boekenleverancier heeft de vereniging in dit eerste blok al een 

hoger bedrag opgehaald dan was begroot voor het gehele jaar. Hier komt de boekenverkoop 

van het tweede semester uiteraard nog bovenop. Vooralsnog ziet ook dat er veelbelovend 

uit. 

Daarnaast heeft de vereniging door een nieuw opgesteld contract met de websitebeheerder 

op dat vlak veel kosten weten te besparen. De website is in vorige jaren regelmatig een 

financieel pijnpunt geweest, maar door goede, nieuwe afspraken zullen de kosten in het 

vervolg een stuk positiever uitvallen. 

Als laatste is de jaarlijkse bijdrage van het LUF (Leids Universitair Fonds) dit jaar een stuk 

hoger voor de vereniging uitgevallen dan voorspeld. Dit biedt de vereniging eveneens een 

stuk meer financiële ruimte om tegenvallende resultaten te compenseren. 

Als laatste adresseer ik graag een punt dat zowel positief als negatief valt op te vatten: 

omdat door de coronaomstandigheden veel geplande fysieke evenementen geen doorgang 

kunnen vinden en de vereniging genoodzaakt is om te schakelen naar online bijeenkomsten, 

blijven veel begrote verenigingsuitgaven uit. De vereniging blijft hierdoor met overschotten 

achter. Indien er niets verandert, maakt de vereniging aan het einde van het jaar winst, 

hetgeen niet de bedoeling is. Om dit probleem de kop in te drukken heeft er een 
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herbudgettering plaatsgevonden onder de commissies, waarbij zij meer budget hebben 

ontvangen om zonder een bijdrage van leden (online) activiteiten te kunnen organiseren.  

Hier staat tegenover dat de vereniging ook een aantal tegenslagen heeft ondervonden. 

Ten eerste het introductieweekend in september. Deze mocht fysiek doorgaan, hetgeen 

ontzettend prettig was voor de vele eerstejaars die zich hadden aangemeld en voor de aftrap 

van het verenigingsjaar. De deelnemersopbrengsten en –kosten lagen echter ver uiteen, wat 

ervoor zorgde dat de vereniging voor hoge commissiekosten kwam te staan. Gelukkig had 

de vereniging voldoende ruimte ter beschikking om de hoge verenigingskosten op te 

vangen.  

Een andere tegenvaller voor een aantal leden was het mondkapje van de merchandise. De 

Marketingcommissie heeft bij de leverancier een verkeerd mondkapje besteld en laten 

bedrukken. Een aantal ontvangers werd hierdoor teleurgesteld. Onlangs zijn echter de juiste 

mondkapjes alsnog naar al deze leden toegezonden en mochten zij het eerste mondkapje 

kosteloos houden. De commissie heeft zelf hiervoor haar onvoorziene kostenbudget kunnen 

inschakelen en bovendien beschikte de commissie over voldoende middelen om deze 

misstap zelf te kunnen dragen. 

Als laatste komt de annulering van alle verenigingsreizen aan bod. Het bestuur heeft wegens 

de aanwezige gezondheidsrisico’s besloten geen reizen naar het buitenland te laten 

plaatsvinden dit verenigingsjaar. Dit is geen regelrecht financieel obstakel, maar zorgt er 

wel voor dat het financiële plaatje er dit jaar drastisch anders uitziet dan voorgaande jaren. 

De reiscommissie-inkomsten zijn flink naar beneden bijgesteld, hetzelfde geldt voor de 

uitgaven. Onder een aantal leden is de teleurstelling groot, maar de commissies zijn 

ingesteld en staan samen klaar om het budget dat hen ter beschikking staat te benutten om 

activiteiten voor leden te blijven organiseren die dicht bij huis, dan wel online plaatsvinden.  

Graag sluit ik al met al af met een positief vooruitzicht. De vaccinaties tegen het virus zijn 

in volle gang, de besmettingscijfers laten een voorzichtige daling zien en alle Grotianen 

kijken uit naar een hopelijk feestelijke afsluiting van dit bijzonder afwijkende 

verenigingsjaar. De Leidse Juridische Bedrijvendag kan vooralsnog fysiek doorgang vinden 

in juni en verschillende themaweken als vervanging voor de reizen staan op de planning. 
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Ondanks dat wij de fysieke EL CID enorm hebben gemist, hebben wij toch ontzettend veel 

nieuwe Grotianen aan de vereniging kunnen binden. Daarnaast krijgen wij veel positieve 

feedback, onder andere van onze zusterverenigingen, over de hoeveelheid inhoudelijke en 

sociale activiteiten die wij blijven aanbieden via online platformen. In dit kader hebben al 

veel online kantorenbezoeken, workshops, borrels en lezingen plaatsgevonden. De 

vereniging probeert kortom, ondanks alles, er absoluut het beste van te maken in deze 

uitdagende periode. 

Met vriendelijke groet, 

Lisa Mullink 

Quaestor 

100e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Grotius 
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VI. Conclusie 
Het bestuur kijkt terug op een spannend, bewogen, creatief en memorabel halfjaar. 

Afgelopen maanden vergden zowel van het bestuur als van de commissies 

aanpassingsvermogen en creativiteit om, ondanks wisselende maatregelen, mooie 

activiteiten neer te zetten. Wij kijken met trots terug op onze naleving van de doelstellingen 

en ons beleidsplan. 

De fysieke activiteiten aan het begin van het jaar werden buitengewoon goed bezocht. 

Wanneer de capaciteit van een activiteit werd bereikt, stroomden de aanmeldingen voor de 

wachtlijst binnen. Het deed het bestuur goed om te zien dat na de volledige online 

overschakeling van activiteiten, de leden ook daar volop aanwezig waren. Via online 

activiteiten hebben wij het contact tussen leden onderling en met de vereniging kunnen 

behouden en wij zijn hen dankbaar voor het vertrouwen en het enthousiasme. 

Wij zijn blij om te zien dat veel Grotianen door de activiteiten veel nieuwe sociale contacten 

hebben kunnen leggen. Dit is ook terug te zien in het aantal commissieleden, die de 

vereniging rijk is. De commissies hebben afgelopen maanden goed werk geleverd en komen 

met nieuwe ideeën en suggesties. Ondanks tegenslagen door het coronavirus blijven ze zich 

met een positieve houding inzetten. Dit heeft geresulteerd in meer activiteiten rond deze 

periode van het jaar ten opzichte van de voorgaande jaren.  

Ook hebben we een grote technologische en technische vooruitgang geboekt. Afgelopen 

maanden heeft het bestuur zich ingezet om online platforms zo goed mogelijk in te zetten 

bij de activiteiten. Problemen, die zich voorafgaand en tijdens de activiteiten hebben 

voorgedaan, zijn allemaal uitgezocht en opgelost. Daarnaast draagt de lancering van de app 

bij aan het professionele beeld van J.F.V. Grotius. 

Het 100e bestuur is van mening dat zij de doelstellingen afgelopen maanden goed heeft 

nagestreefd en is voornemens deze koers van de vereniging voort te zetten en de groei van 

de vereniging te bevorderen.
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