
In de additionele Algemene Ledenvergadering zal het 

volgende besproken worden:  

Verandering van de statuten: 

Het dertigste bestuur zou graag een stuk over de Raad van Advies (RvA) willen 

toevoegen aan de statuten. Dit zal uit het volgende bestaan:  

Waaruit bestaat de RvA?  

- Een RvA moet uit minstens drie personen bestaan.  

- Er is plek voor zes oud-bestuursleden en er is één extra positie voor een actief lid.  

- Voor het actieve lid zal wel een strenge sollicitatieprocedure plaatsvinden. Niet 

ieder actief lid kan zomaar lid van de RvA worden.  

Wat moet het actief lid hebben gedaan om lid van de RvA te kunnen worden?  

- Hij of zij moet een actieve rol binnen SV Babylon hebben gespeeld.  

Hoe kan je iemand benoemen tot lid van de RvA?  

- Oud-bestuursleden:  

o Het selecteren van nieuwe kandidaten uit oud-bestuursleden voor de RvA 

wordt overgelaten aan het huidige bestuur.  

- Actief lid:  

o Het huidige bestuur draagt een - volgens hen - capabel genoeg actief lid 

aan bij de huidige Raad van Advies, die stemt vervolgens in of de persoon 

lid kan worden van de volgende RvA of niet.  

Wanneer kan iemand uit de RvA worden gezet?  

- Een RvA-lid kan zelf ontslag nemen. In dat geval geldt er een opzegtermijn van 1 

maand.  

- Een lid zal eruit worden gezet als deze herhaaldelijk geen fatsoenlijk advies geeft 

of helemaal geen advies geeft.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Vanwege de internationalisatie van de vereniging zou het dertigste bestuur ook 

graag de naam van de vereniging aanpassen. Er zijn drie opties:  

Optie 1: Babylon  

Voordeel  Nadeel  

Reeds onze onofficiële naam  
Niet duidelijk dat wij een studievereniging 

zijn  

Optie 2: Babylon Study Association  

Voordeel  Nadeel  

Mogelijkheid om alleen naar ‘Babylon’ te 

refereren  
Lange naam  

Engels   

Optie 3: SV Babylon  (de huidige naam behouden) 

Voordeel  Nadeel  

Consistentie  Nederlands  

Vanwege de internationalisatie, wil het dertigste bestuur ook graag het logo 

veranderen. Dit hoeft niet veranderd te worden in de statuten. Om deze reden is 

een stemming niet per se nodig is. Het bestuur wil echter toch graag de stem 

van de leden horen. De opties zijn:  

Optie 1  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

Voordelen  Nadelen  

Duidelijk  Niet duidelijk van welke studie wij zijn  

Engels   

Geen veranderingen nodig in de toekomst   



Optie 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voordelen  Nadelen  

Bevat naam van de studie  
Mogelijke veranderingen nodig in de 

toekomst  

Engels   

Optie 3 : Het huidige logo behouden 

 

Voordelen  Nadelen  

Consistentie  Mogelijke veranderingen in de toekomst  

Wanneer de naam en/of logo aangepast zullen worden, zal het volgende 

moeten veranderen:  

- Naam van de Facebookpagina  

- Naam van de Instagram pagina  

- Verandering statuten (€450,-)  

- Verandering e-mail en domeinnaam  

o Opties domeinnaam:  

▪ babylon-sa.nl  

▪ babylonsa.nl  

▪ sababylon.nl  

▪ babylonstudyassociation.nl  

▪ svbabylon.nl behouden 

- Nieuwe vlag en stickers  

 


