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1. Doelstellingen 

De stichting heeft ten doel het doen van onderzoek naar de ontwikkeling van personen, die een 
universitaire of hbo opleiding hebben gevolgd in combinatie met het lidmaatschap van een 
studentenvereniging, met name bij personen, die circa 50 jaar geleden lid zijn geworden van een 
studentenvereniging. De stichting tracht haar doel te bereiken op de volgende wijze: 

- Meerjarig (“longitudinaal”) wetenschappelijk onderzoek (laten) uitvoeren naar de beleving 
van de studententijd (studie en verenigingsleven) en de invloed daarvan op het latere leven.  

- Het beschikbaar stellen en actualiseren van een online enquête, die in samenwerking met de 
Universiteit Leiden wordt afgenomen onder jaargangen van een bepaalde 
studentenvereniging en, ter vergelijking, van jaargenoten die geen lid zijn geweest van deze 
studentenvereniging, circa 50 jaar na aankomst.  

- Het benaderen en motiveren van jaargangen van voormalige leden van 
studentenverenigingen om ter gelegenheid van hun 50-jarig jubileum deze enquête te 
houden onder hun jaargenoten. 

- Het begeleiden en adviseren van deze jaargangen bij de uitvoering van de enquête.  
- Het beheren van de enquête en de onderzoeksgegevens, die uit de enquête voortvloeien.  

 

2. Activiteiten 
Hieronder volgt een overzicht van de drie belangrijkste activiteiten van de stichting.  
 
a. Het voorbereiden en laten uitvoeren van het longitudinaal onderzoek 

Een onderzoeksbegeleidingscommissie van de stichting bewaakt de wetenschappelijke 
kwaliteit van de enquête en actualiseert deze. Zij begeleidt jaargangen bij het uitvoeren van 
de enquête. Daarnaast is zij bezig met de planning van een longitudinaal onderzoek naar de 
ontwikkeling in de tijd van het studentenleven en de invloed op het werkzame leven op basis 
van de data verkregen met de enquêtes vanaf 1967. Hierover worden contacten gelegd met 
de Universiteit Leiden en het Leids Universiteits Fonds.  

b. Het stimuleren en laten uitvoeren van de enquêtes 

Inmiddels zijn er vijf jaargangen van het Leidsch Studenten Corps (LSC)/de Vereeniging van 
Vrouwelijke Studenten te Leiden (VVSL) geënquêteerd en twee jaargangen van het Utrechts 
Studenten Corps in Utrecht.  Ook de komende jaargangen van LSC/VVSL en de door hun fusie 
ontstane Leidse Studenten Vereniging Minerva, die hun 50-jarig jubileum gaan vieren, zullen 
wij vragen om de enquête uit te voeren. Daarnaast zijn wij met andere traditionele 
studentenverenigingen in gesprek om ook hen te interesseren voor de enquête. Door middel 
van onze website en artikelen in nieuwsbrieven en tijdschriften voor alumni willen wij 
belangstelling kweken voor ons onderzoek. Dit vergt veel aandacht vanwege het belang van 
de dataverzameling, die onmisbaar is voor het onderzoek. 

 

 



c. Het verwerven van gelden om studies te doen uitvoeren op basis van de middels de 
enquêtes gegenereerde data. 

De middelen van de stichting bestaan uit een tweetal reserves. Ten eerste een 
onderzoekreserve (€ 13.667 per 1-7-2020). In de komende jaren zal worden getracht deze 
reserve zo veel mogelijk uit te bouwen. Streefbedrag: ongeveer € 30.000. Dit bedrag kan 
worden aangepast naar aanleiding van het plan, dat nu wordt ontwikkeld voor het 
longitudinale onderzoek. Aan de jaargangen die de enquête uitvoeren wordt geen 
vergoeding voor het gebruik van de enquête gevraagd, maar hen wordt om een vrijwillige 
bijdrage verzocht voor het longitudinale onderzoek. Met een ANBI status wordt het 
aantrekkelijker om aan de stichting te doneren en daarmee de kans groter om het 
streefbedrag te halen. Indien het streefbedrag niet gehaald wordt, of wanneer meer geld 
nodig is voor het longitudinale onderzoek, zullen wij een beroep doen op andere stichtingen, 
die wetenschappelijk onderzoek bevorderen, zoals bijvoorbeeld het Leids Universiteits 
Fonds.  

Daarnaast beschikt de stichting over een Algemene reserve (€ 1.618 per 1-7-2020). Deze 
reserve wordt aangewend om de lopende kosten van de stichting te dekken, ongeveer € 300 
per jaar (onder andere bankkosten en kosten van onze website). Om deze kosten in de 
komende tien jaar te kunnen betalen is jaarlijks circa € 150 aan extra inkomsten nodig. Het 
streven is deze inkomsten te genereren door middel van extra donaties en de verkoop van 
overtollige lustrumboeken, aan de stichting geschonken door jubilerende jaargangen.  

 

3. Bestuur en samenwerkingsverbanden 
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van jaargangen die de enquête 
hebben uitgevoerd. Daarnaast maakt een vertegenwoordiger van de LSV Minerva (de 
vereniging van waaruit het initiatief voor dit onderzoek is gekomen) deel uit van het bestuur; 
deze persoon bevordert de communicatie over dit onderzoeksproject met de reünisten van 
de vereniging.  
 
Er wordt samengewerkt met de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden.  
 
Het Leids Universiteits Fonds heeft destijds een financiële bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van de enquête. Daarnaast ondersteunt zij het onderzoek door jaarlijks, voor 
elke te enquêteren jaargang van een Leidse studentenvereniging, niet-leden uit datzelfde 
studiejaar te benaderen teneinde een vergelijkingsgroep te vormen.  

  


