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Voorwoord 

 

Voor u ligt het halfjaarlijks verslag van het achtentwintigste bestuur der SV Babylon. Met 

dit halfjaarlijks verslag willen wij verslag uit brengen over het verloop van zaken met 

betrekking tot het besturen van SV Babylon in het eerste half jaar van het collegejaar 

2016-2017. 

In het eerste half jaar is het bestuur vooral bezig geweest om een zo goed mogelijke start 

te maken en om op een professionele manier de bestuurstaken uit te voeren. Wij hebben 

getracht daarbij ook aandacht te geven aan de korte- en lange termijndoelstellingen, zoals 

die in ons beleidsplan zijn beschreven. Hierbij is de nadruk gelegd op het verbeteren van 

de band met (actieve) leden en het werven van nieuwe leden voor SV Babylon. In dit 

verslag is te lezen op welke manier wij gehoor hebben kunnen geven aan de doelstellingen. 

Dit jaar heeft Babylon twaalf actieve commissies, waarvan bij twee commissies de voertaal 

Engels is. Alle commissies zijn op een effectieve manier aan het werk om zowel 

interessante formele activiteiten als gezellige informele activiteiten te organiseren. De 

commissies lopen goed en hebben al veel kunnen bereiken. 

Hopelijk geeft dit halfjaarlijks verslag een goed overzicht van alle zaken. Bij vragen en/of 

opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met het bestuur. 

 

Maud Holzmann   Voorzitter 

Eline van Lent   Secretaris 

Lotte Bikker    Penningmeester 

Sabine van Westerveld  Commissaris Interne Betrekkingen 

Hanneke Groen   Commissaris Activiteiten 
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1. Voorzitter 

1.1 Algemeen 

Het leiden van de wekelijkse bestuursvergaderingen verloopt over het algemeen soepel. 

Het rondje eerlijk is altijd een fijn onderdeel van de vergadering, zodat iedereen even haar 

hart kan luchten voor er andere zaken besproken worden. Daarna worden de actiepunten 

die de vergadering ervoor opgezet zijn besproken aan de hand van de app Wunderlist. Via 

deze app maakt de Secretaris elke week de actiepunten aan, en kunnen alle functionarissen 

zien welke punten nog uitgevoerd moeten worden en door wie. Op deze manier hoeven 

niet alle punten nog besproken te worden in de vergadering, wat zorgt voor een sneller 

verloop. 

Aan het begin waren de vergaderingen nog relatief kort, met name omdat toen het 

collegejaar ook nog niet begonnen was. Inmiddels duren ze iets langer omdat er simpelweg 

meer te bespreken is, maar de vergaderingen verlopen wel efficiënt.  

Daarnaast heeft de Voorzitter geprobeerd bij alle commissies langs te gaan aan het begin 

van het jaar om zich voor te stellen, zodat commissieleden weten dat ze altijd een tweede 

aanspreekpunt hebben. Bovendien was dit ook om de commissieleden succes te wensen. 

Bij de commissies waar de Voorzitter niet aanwezig kon zijn, heeft de betreffende 

coördinator aangegeven dat de commissieleden altijd naar de Voorzitter kunnen komen als 

er iets is.    

1.2 SOFv 

Het SOFv is het overlegorgaan voor de studieverenigingen van de Radboud Universiteit 

Nijmegen. Dit overleg vindt ongeveer iedere zes weken plaats. Tijdens dit overleg wordt 

door het bestuur van het SOFv verslag gedaan over de problemen en ontwikkelingen 

binnen de studentenraad. Daarnaast worden problemen behandeld waar de verenigingen 

tegenaan lopen. Elke vereniging die aangesloten is bij het SOFv stuurt een afvaardiging 

vanuit het bestuur. De Voorzitter tracht bij elke vergadering aanwezig te zijn met een zo 

groot mogelijk deel van de rest van het bestuur. Zo blijft iedereen goed op de hoogte van 

de zaken omtrent het SOFv. Zelf maakt de Voorzitter notities bij het overleg over voor ons 

belangrijke zaken, zodat deze eventueel nogmaals besproken kunnen worden in een 

bestuursvergadering. Er worden ook notulen gemaakt door het SOFv zelf, die de Secretaris 

met de rest van het bestuur deelt zodra deze binnen zijn. Tot nu toe hebben we helaas 

twee SOFv vergaderingen moeten missen, door al eerder geplande eigen activiteiten zoals 

de wintersport. Voor deze vergaderingen hebben we een ander bestuur gemachtigd, zodat 

we alsnog onze stem kunnen laten horen. Bovendien hebben we van beide vergaderingen 

notities van andere besturen mogen ontvangen, zodat we alsnog op de hoogte zijn van de 

besproken onderwerpen. We hebben een goede verstandhouding met het SOFv, mede door 

onze participatie en voltallige aanwezigheid bij de vergaderingen waar we wél waren.  

             

1.3 RvA 

De Voorzitter heeft gemiddeld 6-8 keer per jaar een overleg met de Raad van Advies, 

welke bestaat uit oud-bestuursleden. Dit jaar zijn dat Erin Pots, Merle Meeuws, Steffi 

Menten, Britt Hermans en Lisa Berhitu. Zij lezen de notulen van de wekelijkse 

bestuursvergadering en blijven zo op de hoogte van wat er binnen het bestuur en de 

vereniging speelt. De Voorzitter is elke vergadering aanwezig en neemt elke vergadering 

een ander bestuurslid mee. De eerste keer in de zomer was ter kennismaking, maar hier 

kon helaas alleen Eline bij zijn. Hierna zijn alle bestuursleden één keer mee geweest, 

samen of individueel. Vanaf 2017 zal het bijwonen van deze vergaderingen in duo’s 

verlopen, zodat de bestuursleden vaker langs kunnen komen en eventuele problemen 

kunnen bespreken met de RVA. De vergaderingen waren tot nu toe alleen met Erin en 
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Merle, vanwege het buitenlandverblijf van de andere drie leden. Vanaf eind januari zit 

Merle in het buitenland, maar zijn Steffi, Britt en Lisa wel weer aanwezig.  

 

Het contact met de RvA verloopt soepel. De Voorzitter krijgt na elke bestuursvergadering 

feedback en/of vragen toegestuurd van Erin (voorzitter van de RvA). Deze feedback wordt 

altijd aangenomen en besproken met de rest van het bestuur. Hier zijn zeker goede dingen 

uit voortgekomen, al waren er in het begin wat lichte irritaties omdat vrijwel alle 

communicatie op papier plaatsvindt vanwege de fysieke afwezigheid van een groot deel 

van de RVA. Dit hebben we uitgesproken, om zo voort te bouwen op een goede 

samenwerking.   

 

1.4 Financiën ALV 

Sinds het studiejaar 2016-2017 is de indeling van het bestuursjaar anders ten opzichte 

van andere jaren. Door een vroege wissel in juni, trad het 27ste bestuur af voordat hun 

financiële boekjaar officieel afgelopen was. De Penningmeester van het 28ste bestuur heeft 

daarom op 12 september 2016 verslag gedaan over de financiën van 22 juni tot 1 

september. Dit moest worden goedgekeurd middels een ALV, zodat dit toegevoegd kon 

worden aan het jaarverslag van het 27ste bestuur en deze officieel afgesloten kon worden. 

De ALV heeft dit op 12 september goedgekeurd, waarmee het jaarverslag van het 27ste 

bestuur compleet is.  

Tijdens deze ALV hebben wij tevens opnieuw het beleidsplan van het 28ste bestuur 

gepresenteerd. Deze was bij de Wissel ALV op 22 juni niet goedgekeurd door de ALV, 

waardoor een herziening nodig was. Ook dit document is goedgekeurd tijdens de Financiën 

ALV.  

1.5 Actieve Leden Avond  

Op maandag 7 november heeft de eerste Actieve Leden Avond van Babylon 

plaatsgevonden. Deze begon in het Bascafé, en eindigde in de Malle Babbe. Op deze avond 

waren 33 leden aanwezig, waaronder ook een aantal internationale leden. Op advies van 

het vorige bestuur werd op deze avond een actieve buitenactiviteit georganiseerd. Vier 

bestuursleden hadden zich al verstopt in het centrum als vossen, en het was aan de leden 

de taak om hen, en uiteindelijk ook de Voorzitter, te vinden aan de hand van 

cryptogrammen. Ook konden de leden onderweg punten verdienen met het beantwoorden 

van vragen. Deze cryptogrammen en vragen waren bedacht door de Voorzitter, met hulp 

van de andere bestuursleden. De deelnemers werden verdeeld in 8 groepen, bestaande uit 

leden van verschillende commissies en jaarlagen. Op deze manier konden zij elkaar beter 

leren kennen.  

 

De avond was zeker geslaagd, maar we kregen van veel leden te horen dat ze liever een 

binnenactiviteit hadden gehad. Dit had waarschijnlijk te maken met de ineens gedaalde 

temperatuur, die de weken daarvoor nog prima geschikt was voor een buitenactiviteit. Dit 

is altijd slecht in te schatten, maar we denken dat dit weinig invloed zal hebben op de 

opkomst bij de tweede actieve ledenavond.  

 

1.6 Toetsing Bestuursbeurzen 

Ieder jaar krijgen de bestuursleden van Babylon een aantal beurzen van de universiteit 

voor hun bestuurswerk. Deze toetsing gebeurt normaliter eens per twee jaar. Afgelopen 

jaar heeft er al een toetsing plaatsgevonden, maar dit jaar heeft Babylon wederom een 



SV Babylon  28ste bestuur 

7 

Halfjaarlijks verslag SV Babylon 2016-2017 - Veelzijdig, toegankelijk en gedreven 

verplichte toetsing omdat het voormalige SNUF (nu Student Life) besloten heeft alle 

verenigingen van Nijmegen nogmaals te toetsen.   

De stukken die werden opgestuurd, waren een ledenlijst waarin onderscheid gemaakt is 

tussen studentleden en bouwmeesters, de begroting van 2016-2017 en een compleet 

overzicht van alle activiteiten van Babylon. Het advies van de toetsingscommissie is 

vastgesteld op 16 bestuursbeurzen, wat veel lager is dan verwacht aangezien het vorige 

aantal vastgesteld was op 20. De Voorzitter zal dan ook in hoger beroep gaan in de hoop 

hier nog wat beurzen aan toe te kunnen voegen.  

 

1.7 Congrescommissie 

Door afwezigheid van de Commissaris Externe betrekkingen, is de Voorzitter dit jaar 

verantwoordelijk voor de Congrescommissie. Deze commissie bestaat dit jaar uit vijf 

diverse studenten, uit zowel het eerste jaar, als uit de premaster en master. Deze 

studenten zijn al vanaf oktober aan het werk om, in samenwerking met het docententeam 

en de Voorzitter, een wetenschappelijk congres op te zetten op het gebied van 

communicatie. Dit congres zal plaatsvinden op 10 mei in het Grotiusgebouw. 

Anders dan andere jaren wordt het congres dit jaar georganiseerd in samenwerking met 

Mycelium, de studievereniging van Communicatiewetenschap. Op deze manier hoopt de 

Voorzitter het congres naar een hoger niveau te kunnen tillen, en studie overschrijdend te 

maken. Vanuit Mycelium zijn ook drie studenten en een coördinator toegewezen aan de 

commissie, wat het totaal aantal studenten dat meewerkt aan het congres op tien brengt. 

Omdat dit het eerste jaar is dat Babylon de organisatie van haar congres deelt met een 

andere vereniging, zijn er duidelijke afspraken op papier gezet over de inzet die beide 

verenigingen leveren, welke bijdrage de verenigingen doen en er zijn tevens afspraken 

gemaakt over een verdeelsleutel voor de winst of eventueel verlies. Deze afspraken zijn 

vastgelegd middels een contract, dat ondertekend is door de Voorzitters van Mycelium en 

van Babylon.  

 

1.8 Letterencommissie 

Afgelopen collegejaar is er op initiatief van GSV Excalibur, de studievereniging van 

Geschiedenis, een commissie opgericht waarvan de deelnemers afgevaardigden zijn van  

alle besturen van de Letterenverenigingen. Ook dit jaar is de Voorzitter de gene die 

deelneemt aan deze commissie. De commissie moet zorgen voor een duidelijker 

programma van activiteiten georganiseerd door Letteren besturen voor Letteren 

studenten. De activiteiten die dit jaar georganiseerd worden zijn: 

- Capture the Flag 

- Carnavalsfeest 

- Ganglunch voor de Ragweek 

- RAGweek Poolparty 

- Gala 

Afgelopen jaar heeft Babylon door haar drukke programma helaas weinig deel kunnen 

nemen aan de door de Letterencommissie georganiseerde activiteiten. Dit heeft de 

Voorzitter dit jaar geprobeerd te veranderen, omdat het 28e bestuur het toch belangrijk 

vindt dat Babylon als Letterenvereniging contact houdt met haar mede verenigingen. Dit 

jaar zal Babylon daarom naast de ganglunch ook meedoen met de RAGweek Poolparty, die 

georganiseerd zal worden op dinsdag 14 maart 2017. Vanuit elke vereniging die meedoet 

is een lid afgevaardigd die heeft plaatsgenomen in de Poolpartycommissie. De Voorzitter 

van Babylon vormt samen met een bestuurslid van SVN en van Sodalicium Classicum 

Noviomagense de coördinatie van deze commissie.  
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1.9 Sponsoren 

Vanwege de afwezigheid van de Commissaris Externe Betrekkingen dit jaar, is de 

Voorzitter samen met de Penningmeester verantwoordelijk gesteld voor de taken van deze 

commissaris. De Penningmeester doet het contact met de sponsorleden en het 

bedrijvenbestand, de Voorzitter is verantwoordelijk voor het contact met de sponsoren en 

andere externen. 

SV Babylon heeft op dit moment contracten met de Rabobank, Boekenservice, de 

Molenstraat, de Waagh, Stagemax, Vacansoleil, Popocatepetl, Aiesec en de Grafische 

Werkplaats. 

1.9.1 Rabobank Rijk van Nijmegen 

De Rabobank is dit jaar wederom onze hoofdsponsor en heeft aangegeven dit nog lang te 

willen doen. Het contract van de Rabobank is ongewijzigd met betrekking tot de vorige 

jaren. Afgelopen jaar is er in overleg met de Rabobank wel afgeweken van een verplichting 

vanuit Babylon; de Rabobank dient contractueel te worden uitgenodigd om te komen 

spreken op de Bedrijvendag, wat zowel vorig als dit jaar in overleg met de contactpersoon 

Monique Winkelman niet is gebeurd. Als vervanging zal ook dit jaar weer een masterclass 

op locatie worden georganiseerd door de Rabobank en de Carrièrecommissie. Daarnaast 

heeft de Rabobank het zaaltje voor lezingen dat zij bezitten beschikbaar gesteld aan 

Babylon, waar dan ook gebruik van gemaakt zal worden om de aantrekkelijkheid van 

lezingen te verhogen.  

1.9.2 Boekenservice 

Afgelopen jaar heeft SV Babylon een contract afgesloten met een nieuwe 

boekenleverancier, namelijk Boekenservice. Zij hebben een bestelsite voor ons opgezet 

waar leden niet alleen boeken kunnen bestellen, maar ook een lidmaatschap kunnen 

afsluiten. De leden ontvangen 10% korting op Nederlandse boeken en op de buitenlandse 

boeken ontvangen zij 13% korting in de bestelperiodes. SV Babylon ontvangt als 

sponsoring 6% omzetprovisie over de omzet van buitenlandse boeken exclusief BTW.  

1.9.3 De Molenstraat 

Het contract van de Molenstraat is dit jaar wederom verlengd. Net zoals afgelopen jaar is 

het bier op Babylonborrels tussen 21.00u en 22.00u €1,- en krijgen leden na dit tijdstip 

korting op het bier. Echter is de Molenstraat erg aan het bezuinigen, en hebben ze daarom 

besloten de stickers die leden op hun pasje krijgen om aan te tonen dat ze Babylonlid zijn 

niet meer te sponsoren. Bovendien zijn de drankprijzen in de hele Molenstraat omhoog 

gegaan, en dus ook in ons contract. De besproken korting schuift echter gewoon mee. Voor 

de rest is het contract het zelfde gebleven. 

1.9.4 De Waagh 

De Commissaris Externe Betrekkingen van het 27e bestuur heeft een samenwerkings- 

voorstel gedaan bij de Waagh, om samen met hen, het Bascafé en Café de Fuik een 

samenwerking aan te gaan. Dit is uiteindelijk tot een sponsorovereenkomst gekomen in 

de zomer van 2016. In dit contract staat onder andere vastgelegd dat Bascafé en de Fuik 

verantwoordelijk zijn voor de shirts van de introductie en voor de truien van de wintersport. 

De Waagh is verantwoordelijk voor een aantal activiteiten en diners tijdens de introductie, 

de organisatie van de Bedrijvendag en de organisatie van de afsluitende borrel van de 

Familiedag. 
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1.9.5 Stagemax 

Het samenwerkingscontract met Stagemax is dit jaar nagenoeg onveranderd gebleven. 

Echter heeft Pieter Kroes aangegeven zich op meer manieren zichtbaar te willen maken bij 

Babylonleden. Dit zal waarschijnlijk in de vorm van een workshop gebeuren. 

1.9.6 Vacansoleil 

Ook dit jaar zal Babylon trachten naar een verlening van het contract met Vacansoleil. 

Echter is vorig jaar ondervonden dat Vacansoleil zich niet goed aan de afspraken hield wat 

betreft het achterhalen welke Babylonleden uiteindelijk bij Vacansoleil terecht zijn 

gekomen, dus hier gaat de Voorzitter bij verlenging goede afspraken over maken.  

1.9.7 Popocatepetl 

Ook dit jaar is het contract met Popocatepetl verlengd. Hierin staat wederom dat Babylon 

een variabele sponsoring krijgt over de omzet van de georganiseerde activiteit bij 

Popocatepetl, en krijgen leden 10% korting op a la carte dineren of de Cinedeal. 

Toegevoegd is dit jaar dat als (commissie)leden met een groep van 8 personen of meer 

komen eten, zij alle dranken voor €2,- krijgen aangeboden.  

1.9.8 Aiesec  

Ook dit jaar is er, net zoals voorgaande jaren, een samenwerking met Aiesec aangegaan. 

Veranderd is echter dat Babylon niet alleen de variabele sponsoring krijgt als Babylonleden 

zich via een speciale link aanmelden, maar op welke manier dan ook. Aisec zal zich ook 

actief inzetten om te achterhalen of de aangemelde studenten lid zijn van Babylon. 

1.9.9 De Grafische Werkplaats 

Sinds dit jaar heeft Babylon een samenwerkingscontract met een vaste drukker. De 

Grafische Werkplaats is de drukker van het ROC Nijmegen, en heeft daarom erg scherpe 

prijzen die voor Babylon interessant zijn. De Voorzitter en de Penningmeester hebben in 

samenspraak met Harry van Loon een samenwerkingscontract opgesteld. Hierin staat 

onder andere dat deze drukker ons drukwerk binnen twee dagen na aanlevering klaar heeft 

liggen, en per maand een factuur opstelt waarin duidelijk aangegeven staat wie wat heeft 

besteld, zodat de Penningmeester kan controleren of alles klopt. De samenwerking verloopt 

tot nu toe erg voorspoedig.  

1.10 Nieuwe indeling bestuursjaar 

De nieuwe indeling van het bestuursjaar, die afgelopen jaar van kracht is gegaan, zal ook 

dit jaar in stand blijven. De reden hiervoor is het buitenlandverblijf van meerdere 

bestuursleden dat deze zomer al van start zal gaan. Echter heeft het 28e bestuur afgelopen 

jaar ondervonden te weinig tijd te hebben gehad om de benodigde zaken te kunnen 

regelen. Er is dan ook besloten om de sollicitatieprocedure verder naar voren te halen, en 

de Wissel ALV een week later te doen zodat het 29e bestuur extra tijd heeft. Het 

kandidaatsbestuur zal dan ook op 18 april bekend worden gemaakt, waarna op 28 juni de 

Wissel ALV plaats zal vinden. Op deze ALV zal dan gestemd worden over ons décharge en 

ons financieel jaarverslag tot dan toe. Het 29e bestuur zal dan zo snel mogelijk na 1 

september het financieel jaarverslag presenteren middels een Financiën ALV, waar op dat 

moment over gestemd moet worden.         
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2. Secretaris 

2.1 Het ledenbestand 

Er wordt nog steeds gebruik gemaakt van het programma Conscribo voor de 

ledenadministratie aangezien het een erg overzichtelijk programma is. Er waren wat 

problemen met het innen van de contributie, met name door foute rekeningnummers. Naar 

de leden bij wie problemen waren met afschrijven is een mail gestuurd, en degenen die 

hier niet op hebben gereageerd zijn uitgeschreven. Verder heeft de boekensite ons een 

lijst van leden aangeleverd met gegevens die niet compleet waren. Naar deze leden zijn 

meerdere mails gestuurd zodat het ledenbestand up-to-date gemaakt kon worden. Nog 

niet iedereen heeft hierop gereageerd, dus er zal nog een herinneringsmail gestuurd 

worden.  

2.2 Mail 

Voor het versturen van mails wordt het programma Roundcube gebruikt door zowel 

bestuursleden als commissies. Tot nu toe zijn er nog geen problemen geweest met dit 

programma, behalve het feit dat er nog steeds heel veel spammails binnenkomen. Voor 

mails naar grotere groepen wordt gebruik gemaakt van het programma Your Mailinglist 

Provider. Dit programma wordt tevens gebruikt om elke maand zowel de Engelse als de 

Nederlandse Babbel te versturen. Hierin staat informatie over de activiteiten van de 

aankomende maand. 

Leden, bouwmeesters en docenten ontvangen op hun verjaardag een verjaardagsmail. De 

leden wordt een gratis cocktail aangeboden die ze op kunnen halen tijdens de 

eerstvolgende borrel in de Malle Babbe. Naar de bouwmeesters en docenten wordt ook een 

mail gestuurd om ze te feliciteren en bijgevoegd zit onze verjaardagskaart 

Er is ook een digitale kerstkaart verstuurd naar alle leden, besturen van verenigingen in 

Nijmegen en zusjesverenigingen. De kerstkaart is langsgebracht bij alle docenten en 

sponsoren.  

Vanaf dit jaar maakt de Secretaris gebruik van het ‘’English follows Dutch’’ principe bij het 

versturen van mails naar leden. Op deze manier worden ook de internationale leden 

bereikt.  

2.3 Post 

De post wordt geleverd op de universiteit in het postvak op de vierde verdieping van het 

Erasmusgebouw. De Secretaris haalt de post elke week op en zorgt dat de andere 

bestuursleden deze post ook lezen. 

2.4 Sociale Media en Website 

De Secretaris is hoofdverantwoordelijke voor de Sociale Media. Elke week wordt er, tijdens 

de bestuursvergadering, een planning gemaakt voor wat er die week op alle Sociale Media 

moet. De Secretaris schrijft het grootste deel van de stukjes, maar af en toe sturen de 

andere bestuursleden posts in die de Secretaris dan controleert en plaatst. Dit jaar heeft 

het bestuur van SV Babylon een Instagramaccount aangemaakt met als doel om de leden 

een persoonlijke inkijk te geven in de vereniging, het bestuur en de commissies. Dit blijkt 

nu al een groot succes te zijn met op dit moment 141 volgers.  

Daarnaast heeft het bestuur besloten om over formele activiteiten een bericht op LinkedIn 

te plaatsen en zo de formele relaties op de hoogte te houden. Op Facebook wordt net als 

in de mail het principe English follows Dutch gehanteerd, op  Instagram en LinkedIn zetten 

we alles in het Engels en op Twitter posten we alle berichten in het Nederlands. 
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Verder is de Secretaris beheerder van de website. Deze website is gebouwd in Wordpress, 

een makkelijk en overzichtelijk programma. Dit jaar is de website vertaald naar het Engels. 

Af en toe klopte er iets in de website niet, maar dit werd vrij snel opgelost. Dit jaar is er 

voor gekozen om de activiteitenpagina aan te passen, omdat deze vorig jaar niet goed 

werkte. Nu staat er een handig en duidelijk overzicht van alle activiteiten die plaatsvinden.  

2.5  Commissie Formele Activiteiten 

De Commissie Formele Activiteiten is een gezellige, maar ook hardwerkende commissie. 

De commissie bestaat uit vijf leden, waarvan vier eerstejaarsstudenten en een pre-

masterstudent. Deze samenwerking verloopt erg soepel en de voorzitter stuurt de rest  van 

de commissieleden aan waar nodig. De commissie heeft al een bezoek naar de Slimste 

Mens georganiseerd. Hierbij zaten de inschrijvingen nog hetzelfde inloopuur vol. Verder 

staat er in februari een lezing van Über gepland in het zaaltje bij de Rabobank, zullen we 

een lezing krijgen van de Provincie Gelderland en gaan we bij de NOS op bedrijfsbezoek. 

Op dit moment is de commissie druk bezig met het organiseren van een formele pubquiz 

in de Diesweek.  

2.6 Carrièrecommissie 

Ook dit jaar is er voor gekozen om de Carrièrecommissie onder de Secretaris te laten 

vallen. Op deze manier heeft de Secretaris een overzicht van de planning van workshops 

en lezingen van beide commissies die zij coördineert zodat deze niet te dicht op elkaar 

worden gepland.  

De commissie bestaat dit jaar uit vijf leden van verschillende jaarlagen. Er zitten ook twee 

Engelstalige leden in de commissie waardoor alle communicatie binnen deze commissie in 

het Engels gaat. In het begin was dat voor iedereen wennen, maar dat verloopt nu erg 

goed. 

In december heeft de commissie een cv-check georganiseerd samen met Integrand. Om 

leden enthousiast te maken, hebben we er een luxe lunch bij gedaan voor slechts €1,-. Er 

waren uiteindelijk ruim twintig leden van wie we alleen maar positieve feedback hebben 

gehoord. In februari staat wederom Master Your Finances gepland bij de Rabobank, omdat 

dit vorig jaar zo goed bevallen is. Daarnaast wordt er in maart een workshop georganiseerd 

in samenwerking met Career Service Letteren en zijn er nog contacten voor twee mogelijke 

andere workshops. 

De commissie is ook druk bezig met FutureM. Het eerste half jaar zijn zij vooral bezig 

geweest met het contacteren van meer bedrijven, zodat leden meer mogelijkheden hebben 

om een dagje mee te lopen. In het begin van het tweede semester zullen we actief gaan 

promoten, omdat de derdejaars dan terug zijn en omdat de master- en pre-

masterstudenten dan in hun eindfase zitten en erg benieuwd zijn naar het bedrijfsleven.  

Tot slot is de commissie bezig met het controleren en werven van samenvattingen. Van 

een aantal leden hebben wij gehoord dat in veel samenvattingen van vorig jaar fouten 

zaten. Het bestuur geeft de leden daarom de mogelijkheid om de samenvattingen van 

tevoren in te zien om zelf te kijken of de samenvatting geschikt voor hun is. De commissie 

controleert het uiteraard ook en zijn altijd op zoek naar nieuwe goede samenvattingen, 

met name in het Engels.  
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3. Penningmeester  

3.1 Financiën  

De begroting die aan het begin van het collegejaar is gemaakt, is nog in balans. Er zijn 

geen grote onverwachte uitgaven geweest. Er is iets minder lidmaatschapsgeld binnen 

gekomen dan begroot. Dit komt omdat er meer leden zich hebben uitgeschreven dan 

verwacht. Er is een mail gestuurd naar alle leden over de mogelijkheid om zich uit te 

schrijven tot 1 november. Dit is mogelijk de reden voor het hogere aantal uitschrijvingen. 

Verder staan er nog verschillende leden in het boekhoudprogramma Conscribo die hun 

lidmaatschap al een aantal jaar geleden hebben stopgezet. Deze leden zijn met behulp van 

de Secretaris uit het programma gehaald.  

Er is minder sponsorgeld binnen gehaald dan vorig jaar, doordat er een contract is met 

een nieuwe boekenleverancier. Hierdoor valt een sponsoring van €1500,00 weg dit jaar. 

Er is wel een nieuw contract afgesloten van €1000,00 met de Waagh. Verder verwacht SV 

Babylon een bedrag van ongeveer €400,00 binnen te krijgen door variabele sponsoring 

van verschillende sponsoren, waarvan een verwachte €300 van Boekenservice.  

Alle commissies zijn op dit moment financieel gezond. De Bedrijvendagcommissie heeft, 

zodra al het sponsorgeld binnen is, €16,- in de plus gedraaid.  De andere commissies 

hebben nog geen activiteiten afgerond waarbij veel winst of verlies is gedraaid.  

SV Babylon is dit jaar doorgegaan met het werken met Conscribo, een boekhoudpakket. 

Met dit programma kunnen alle financiële handelingen worden verwerkt. Alle incasso’s 

worden dit jaar met Conscribo gedaan en er is een boekjaar aangemaakt voor het jaar 

2016-2017. Het financiële jaarverslag in Conscribo zetten is helaas nog niet gelukt, omdat 

er alleen doorlopende boekjaren kunnen worden aangemaakt. Conscribo is al eens eerder 

gebruikt, dus om een juist boekjaar aan te kunnen maken, moesten eerst alle eerdere 

gegevens verwijderd worden. De Penningmeester gaat proberen het financieel jaarverslag 

in Conscribo te zetten zodat haar opvolger hiermee verder kan gaan.  

3.1.1. iZettle  

Het 28ste bestuur heeft op advies van het voorgaande bestuur het gebruik van iZettle 

geïntroduceerd. iZettle is een pinautomaat die verbonden kan worden met de telefoon. 

Door middel van dit apparaatje kunnen leden activiteiten betalen op de Babylonkamer met 

hun pinpas. iZettle heeft als voordeel dat er veel minder contant geld in omloop is en dat 

het gemakkelijker is voor de leden. De iZettle wordt alleen gebruikt voor de betaling van 

activiteiten boven de €10,-. De reden hiervoor is dat er bij elke betaling 2% naar iZettle 

gaat. Hierdoor vragen we aan de leden 2% bovenop het bedrag wat ze voor de activiteit 

moeten betalen. Dit is niet de moeite waard voor bedragen onder de €10,-.  

3.2. Contact met penningmeesters 

De penningmeesters van de commissies hebben aan het begin van het jaar een 

penningmeestertraining gehad van de Penningmeester. Enkele leden gaven aan al eerder 

penningmeester te zijn geweest bij SV Babylon en hebben deze training niet gevolgd in 

overleg met de Coördinatoren van de commissies en de Penningmeester. De 

Penningmeester heeft met de leden die niet aanwezig konden zijn op de training apart 

afgesproken. De penningmeesters hebben een startbegroting gekregen als richtlijn. De 

penningmeesters van de commissies aan wie SV Babylon extra geld heeft geschonken, 

hebben uitgelegd gekregen hoe ze dit geld nuttig kunnen besteden. Halverwege het jaar 

of vlak voor een grote activiteit bespreekt de Penningmeester de begroting van de 

commissies door met de desbetreffende penningmeester.  
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3.3 Contact met sponsorleden 

Door afwezigheid van de Commissaris Externe Betrekkingen is de Penningmeester dit jaar 

verantwoordelijk voor de sponsorleden van de commissies. 

3.3.1. Sponsortraining 

De sponsorleden van de commissies hebben aan het begin van het jaar een sponsortraining 

gekregen van de Voorzitter en de Penningmeester. Deze training werd gegeven in twee 

kleine groepjes, zodat er tijd en aandacht was om op de specifieke commissies in te gaan. 

Enkele thema’s die aan bod kwamen tijdens de training waren: het werven van sponsoren, 

het benaderen van bedrijven en het bijhouden van het bedrijvenbestand. De 

Penningmeester heeft duidelijk gemaakt dat zij de contactpersoon is voor de sponsorleden 

en dat zij bij onduidelijkheden of vragen haar kunnen benaderen.  

3.3.2. Bedrijvenbestand 

De Penningmeester heeft het bedrijvenbestand dat vorig jaar is gemaakt, gebruikt om een 

bedrijvenbestand voor de commissies van het jaar 2016/2017 te maken. In dit 

bedrijvenbestand staan de bedrijven waar SV Babylon contracten en afspraken mee heeft, 

maar ook de bedrijven die benaderd zijn door commissies. In dit bestand staat vermeld of 

het bedrijf interesse had, samen met eventuele contactgegevens. De bedrijven staan 

ingedeeld per commissie. Het bestand staat op Google Drive en is gedeeld met de 

sponsorleden. De Penningmeester is verantwoordelijk voor het eindresultaat van het 

bedrijvenbestand.  

3.4 Merchandise 

Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar gericht op het bestellen en promoten van 

merchandise. De Penningmeester is hier verantwoordelijk voor. De doppers die voorheen 

als relatiegeschenk werden gebruikt en aan leden verkocht werden, waren niet meer 

leverbaar in de kleur oranje. Het bestuur heeft daarom besloten om fruitinfusers met 

oranje dop en het Babylonlogo te bestellen om te verkopen aan leden. Als relatiegeschenk 

wilde het bestuur iets vernieuwends. Er is daarom gekozen voor een blauw notitieboekje 

met het Babylonlogo en een oranje Babylonpen.  

Alle merchandise items zijn te koop voor de leden. Dit zijn vesten, truien, notitieboekjes, 

fruitinfusers en tasjes. Alle items worden verkocht tegen de inkoopwaarde. De merchandise 

items worden gepromoot door middel van een poster op de Babylonkamer en met een post 

op Facebook in november. In februari zal de merchandise opnieuw gepromoot worden op 

Facebook.  

3.5 Studiereiscommissie  

De studiereis gaat dit jaar naar Dublin. Er was plaats voor 40 studenten en twee docenten. 

Helaas is het niet gelukt om de 40 inschrijvingen te halen. Er gaan 27 studenten en twee 

docenten mee. Er zijn twee kamers van 12 personen, één kamer van 4 personen en één 

kamer van 2 personen geboekt. Helaas hebben we één bed over, vanwege het feit dat er 

een commissielid is gestopt en niet meegaat op reis. Het annuleren van de vliegtickets en 

de kosten van het lege bed in het hostel zijn €175,00. Deze kosten worden gedeeltelijk 

gedekt met de aanbetaling van het geannuleerde lid. Het overige geld wordt betaald van 

de pot ‘onvoorziene kosten’.  

De kosten van de reis zijn €360,00 per persoon. Als een student nog geen SNUF beurs 

heeft ontvangen, zullen de kosten €320,00 zijn. De commissie streeft namelijk naar een 

beurs van niveau D2, welke €40 is. Deze beurs is voor studiereizen met wetenschappelijke 

elementen binnen Europa.  
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Er zijn geen visums nodig voor deze reis. De subsidie van de faculteit zal zo snel mogelijk 

aangevraagd worden, net als de subsidies van SNUF. Er is contact geweest met SNUF en 

zij hebben aangegeven dat we met ons huidige programma al in aanmerking komen voor 

de beurs.  

Er worden vier informele activiteiten georganiseerd en er zal genoeg ruimte zijn voor vrije 

tijd. De activiteiten die worden georganiseerd zijn: Fietstour, een bezoek van Gilmainhan 

Goal, een bezoek aan Guiness storehouse en een pubcrawl. Deze activiteiten en een diner 

op de eerste avond zitten bij de prijs inbegrepen.  

Daarnaast worden er meerdere formele activiteiten georganiseerd. Er zal een bezoek 

worden gebracht aan Dublin Port Company, Dublin Docklands, Qualtrics en Hubspot. De 

bedrijven verzorgen presentaties over diverse vormen van communicatie.  

3.6 Bedrijvendagcommissie  

Dit jaar vond de Bedrijvendag plaats op donderdag 1 december 2016. De Bedrijvendag 

werd, net als vorig jaar, georganiseerd in de Waagh. De Bedrijvendagcommissie bestaat 

uit zes commissieleden en één coördinator. De commissie is opgezet in juni en bestond 

destijds uit drie commissieleden. De eerste contacten zijn gelegd in de zomervakantie, ook 

is er in de zomer contact opgenomen met De Waagh om de datum vast te leggen.  

Er kwamen acht bedrijven spreken op de Bedrijvendag die de commissie heeft verdeeld in 

vier rondes. De deelnemende organisaties waren: KwikFit, Stadschouwburg en de 

Vereeniging, Ministere van Veiligheid en Justitie, Prinsjesdag, Einder Communicatie, Mise 

en Place, Feestfabriek en McDonald’s. De onderwerpen van de sprekers waren erg 

variërend. Elke spreker belichtte een andere vorm van communicatie en twee organisatie 

organiseerde een workshop.  

Er was ruimte voor 40 deelnemers bij de Bedrijvendag. Helaas is het de Bedrijvendag-

commissie niet gelukt dit deelnemersaantal te halen. Er is gepromoot door middel van 

collegepraatjes, posters, Facebook en mond-tot-mond communicatie. Enkele studenten 

gaven aan niet te willen komen, omdat ze geen colleges wilden missen. Er is daarom de 

mogelijkheid gegeven om je voor de halve dag aan te melden voor de helft van het geld. 

Er waren dertig studenten aanwezig bij de Bedrijvendag, waarvan zes een halve dag 

bijwoonden.  

Het contact tussen de Penningmeester en de commissieleden verliep soepel. De 

commissieleden hadden allemaal ervaring met commissiewerk en namen veel taken op 

zich. Verder heeft de Penningmeester actief geholpen met het zoeken van sprekers en 

heeft het contact onderhouden met de Waagh. De Bedrijvendag verliep erg soepel en de 

commissie werkte goed samen. Elk commissielid levert een bijdrage aan het draaiboek 

door een stuk te schrijven over hun eigen taak. De voorzitter van de commissie verzorgt 

de rest van het draaiboek en heeft de eindverantwoordelijkheid hiervoor samen met de 

Penningmeester.  
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4. Commissaris Interne Betrekkingen 

4.1 Contact met de opleiding 

4.1.1 Studieadviseur 

De studievereniging is onlosmakelijk verbonden met de opleiding en zonder de opleiding 

zou deze vereniging niet bestaan. Vandaar dat een goede samenwerking met de opleiding 

belangrijk is. Een groot onderdeel hiervan is het contact met de studieadviseur. Dit jaar 

verloopt het contact via Lucie Botterhuis. Zij werkt nog steeds samen met Sigrid Bleize – 

Van den Berg, en samen wisselen zij de dagen af dat zij studenten begeleiden. Lucie neemt 

deel aan de D-team vergaderingen en vóór iedere vergadering heeft zij met de 

Commissaris Interne Betrekkingen een afspraak om opmerkingen en vragen van het 

bestuur uit te wisselen. De afspraak is om elke drie weken bij elkaar te komen, maar als 

er tussendoor vragen zijn, kunnen we bij haar terecht voor antwoorden. Lucie probeert 

vaak actief te zijn bij formele activiteiten, zo heeft ze zich samen met de nieuwe docente 

Lidwien van de Wijngaert aangemeld voor de studiereis naar Dublin. Lucie kon echter niet 

deelnemen aan de Bedrijvendag, omdat zij door ziekte een lange tijd afwezig is geweest. 

Dit jaar worden er weer columns door de studieadviseurs geschreven. In het laatste 

Babylon Magazine was er helaas geen column aanwezig vanwege langdurige ziekte van 

beide studieadviseurs. Daarom is er samen met de Publicatiecommissie voor gekozen om 

in plaats van deze column een extra artikel te plaatsen. Vanaf het volgende Babylon 

Magazine zal er gewoon weer een column geplaatst worden geschreven door één van de 

studieadviseurs.  

Dit jaar is Lucie weer betrokken bij de Voorlichtingscommissie. Samen met de voorzitter 

heeft zij contact met middelbare scholieren om een meeloopdag te regelen met een 

eerstejaars- of masterstudent.  

Aan het begin van jaar is er afgesproken met Lucie om allemaal individueel een halfjaarlijks 

gesprek met haar in te plannen om te kijken hoe de studie verloopt in combinatie met het 

bestuursjaar. Deze zullen in februari plaatsvinden.  

 

4.1.2 Docenten 

Aan het begin van het jaar is er voor gezorgd dat het bestuur even kort aanwezig kon zijn 

bij een vergadering van het D-team, zodat het bestuur zich voor kon stellen. Elke 

bestuursfunctionaris vertelde kort wat ze dit jaar zou willen bereiken, maar ook hoe we 

ons willen behoeden voor de drukte die we tegemoet zouden gaan. Wederom werd door 

de docenten benadrukt dat de kwaliteit van het Babylon Magazine goed gewaarborgd moet 

worden, aangezien er een aantal jaar geleden nog aardig wat spelfouten en foute 

verwijzingen in stonden. Verder werd er kort gepraat over het congres en over de tijdelijke 

contactpersoon in verband met de sabbatical van mevrouw Starren tot eind januari. 

Normaal gesproken zijn er minstens twee docenten aanwezig bij formele activiteiten, maar 

dit jaar was alleen mevrouw Hilberink aanwezig op de Bedrijvendag. Het was jammer dat 

er niet meer docenten aanwezig konden zijn, maar dit kwam doordat de datum al voor de 

zomervakantie was vastgezet en toen de roosters van docenten en studenten nog niet 

bekend waren. Veel docenten hadden tegen de tijd van de Bedrijvendag al afspraken en 

colleges vaststaan.  

Verder wordt er in ieder Babylon Magazine een docent uitgelicht door middel van een 

interview. De docenten stellen dit op prijs en vinden het leuk om de Babylon Magazines 

achteraf te lezen.  

Daarnaast vonden de docenten het leuk dat we op de Nationale dag van de Leraar 

langskwamen met zelfgebakken koekjes om hen te bedanken. Velen van hen beseften niet 
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dat het de Nationale Dag van de Leraar was en vonden het een aangename verrassing. 

Verder hebben ze allemaal een kerstkaart ontvangen met een foto van het bestuur erop.  

Bovendien zijn we als bestuur aanwezig geweest op de eerste Bachelor diploma-uitreiking 

met een bloem voor de afgestudeerden en een speech van de Voorzitter, wat gewaardeerd 

werd door zowel de docenten als de studenten.  

 

4.1.3 Opleidingscommissie 

Dit jaar is geprobeerd om goed contact te onderhouden met de Opleidingscommissie. Ze 

hebben in het Babylon Magazine weer een artikel gekregen waarin ze de mogelijkheid 

kregen zich voor te stellen aan nieuwe studenten die nog niet wisten wat de Bachelor 

Opleidingscommissie inhield. Daarnaast is ervoor gezorgd dat de Opleidingscommissie na 

de eerste tentamenweken aanwezig kon zijn op de Babylonkamer zodat studenten 

anonieme feedback in konden leveren over hun tentamens en vakken. Er was helaas niet 

veel input vanuit de Opleidingscommissie waardoor de uitvoering wat minder was dan 

verwacht. De Commissaris Interne Betrekkingen heeft meteen gevraagd om hetzelfde te 

organiseren tijdens de tentamenweken in januari, maar hier is geen antwoord op gekomen 

vanuit de Opleidingscommissie.  

4.2 Contact met de leden 

Het contact met de leden onderhouden is van groot belang voor de vereniging. Het bestuur 

heeft op verschillende manieren geprobeerd om het contact zo goed mogelijk te 

onderhouden: 

4.2.1 Introductieweek 

De afgelopen introductie waren, op de Penningmeester na, alle bestuursleden naast hun 

functie als bestuur ook intro ouder van een groepje. Daarom heeft de Penningmeester 

iedere dag bij een ander groepje meegelopen. Hierdoor is er geprobeerd om zoveel 

mogelijk eerstejaars te leren kennen en bekend te maken met de vereniging. Het was een 

goed idee om zo vroeg al met de eerstejaars kennis te maken waardoor er een minder 

grote “drempel” is om het bestuur aan te spreken.  

4.2.2 Jaarboek 

Dit jaar zijn de Commissaris Activiteiten en Commissaris Interne Betrekkingen begonnen 

met het maken van een jaarboek voor alle leden. In dit jaarboek zullen vooral de 

commissies worden uitgelicht en activiteiten worden besproken. Er zal een vragenlijst 

verspreid worden onder de commissieleden en niet actieve leden die deze in willen vullen. 

Het plan is om de jaarboeken aan het eind van het collegejaar te koop aan te bieden aan 

alle leden.  

4.2.3 Sinterklaasactie 

Afgelopen november hadden de leden de kans om een schoentje te komen knutselen op 

de Babylonkamer en deze in de vensterbank te zetten. Op maandag 5 december konden 

ze deze op komen halen met wat lekkers erin. Het was een groot succes en ongeveer 30 

leden mochten iets lekkers uit hun schoentje halen op 5 december.  

4.2.4 Maandelijkse lunches 

Iedere maand wordt er een lunch georganiseerd door een van de bestuursleden. De dag 

dat de lunch plaatsvindt, wordt op de Facebook en de Instagram bekend gemaakt wat de 

lunch zal zijn en hoeveel het gaat kosten. De eerste lunch was voor de leden gratis in 

verband met de verjaardagen van twee bestuursleden, daarna bedroegen de lunches €0,50 

of €1,00. Tijdens de lunch proberen zoveel mogelijk bestuursleden aanwezig te zijn, zodat 

leden nog steeds goed geholpen kunnen worden als het wat drukker wordt. De opkomst 

bij deze lunches was over het algemeen goed, en bij de lunch in december was het zelfs 

zo druk dat alles verkocht was.  
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4.3 Voorlichtingscommissie 

Ook dit jaar bestaat de Voorlichtingscommissie uit zeven leden uit verschillende jaarlagen. 

Eerstejaars, tweedejaars en masterstudenten maken deel uit van deze commissie. Dit 

zorgt er af en toe voor dat het lastig is om een vast tijdstip te vinden om te vergaderen, 

maar tot noch toe is het meestal wel gelukt om met iedereen te vergaderen. Het eerste 

wat door de commissie werd gedaan, was een ‘meeloopleger’ vormen. Dit meeloopleger 

bestond uit geïnteresseerde eerstejaars- en masterstudenten die benaderd waren door de 

commissie en door tweedejaars die mentor waren tijdens de introductie. Studenten uit dit 

meeloopleger worden door de voorzitter uit de commissie en de studieadviseur gekoppeld 

aan middelbare scholieren.  

Daarnaast is er een overzicht gekomen vanuit de studieadviseur met alle data voor open 

dagen en proefstudeerdagen. Deze zijn verdeeld onder de commissieleden zodat ze die 

dagen vrij konden houden. Op die manier zijn er altijd genoeg commissieleden aanwezig 

op voorlichtingsdagen.  

Dit jaar was er geen Nijmeegse Tweedaagse waardoor er aan het begin van het  collegejaar 

al begonnen kon worden met het organiseren van de reünieborrel. Voor deze avond zijn 

de alumni vanaf het jaar 2000, oud-bestuursleden en een aantal docenten uitgenodigd. Dit 

jaar is het wat anders aangepakt dan vorig jaar door een uitnodiging te sturen via het 

alumnibureau. In januari is er een herinneringsmail verstuurd naar iedereen die nog niet 

gereageerd had.  

De commissie is ook al bezig met het organiseren van de Familiedag. Deze zal plaatsvinden 

op 7 april. Na het plaatsvinden van deze dag zal de commissie zich richten op het 

organiseren van de CIW’er in Bedrijfavond.  

 

4.4 Publicatiecommissie 

De Publicatiecommissie bestaat dit jaar uit zes leden met de Commissaris Interne 

Betrekkingen als eindredacteur. Het eerste Babylon Magazine werd goed geschreven door 

de commissie, aan de hand van het Stijlhandboek dat door het 27ste bestuur is opgesteld. 

Nadat alle artikelen waren geschreven door de Publicatiecommissie was er een 

vergadermoment gepland met de leden van de Grafische Vormgevingscommissie die aan 

de beurt waren om het Babylon Magazine vorm te geven. 

Er is aan het begin van het jaar een jaarplanning gemaakt, waar de commissie maximaal 

een paar dagen van af kan wijken mocht dit nodig zijn. Het thema van het eerste Babylon 

Magazine was ‘Beestenboel’, die nog deels gecoördineerd werd door de vorige Commissaris 

Interne Betrekkingen. Het tweede Babylon Magazine had het thema ‘Het perfecte plaatje’, 

en van het volgende Babylon Magazine luidt het thema ‘Match’. De commissie houdt de 

vaste artikelen aan die vorig jaar zijn toegevoegd, namelijk ‘met het oog op later’ en een 

wetenschappelijk artikel. Deze artikelen moeten gerelateerd zijn aan het thema.  

Er is besloten om dit jaar het Babylon Magazine nog niet compleet in het Engels uit te 

geven, aangezien er niet erg veel internationale leden zijn. Er is wel besloten om een ‘mini 

Babylon Magazine’ te maken voor de internationale leden. In dit ‘mini Babylon Magazine’ 

zijn de voorwoorden, een formeel artikel en een informeel artikel vertaald. In dit Babylon 

Magazine is ook de agenda voor de komende periode aanwezig zodat de leden kunnen zien 

welke activiteiten er aankomen. Dit Babylon Magazine wordt verstuurd via de e-mail in een 

pdf bestand.  
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De Publicatiecommissie is ook verantwoordelijk voor de blogs. Er is afgesproken om iedere 

vier weken een blog te publiceren. De blogs worden afgewisseld met informele en formele 

inhoud. Ze worden door de commissieleden of door externen, bijvoorbeeld een docent of 

door iemand uit het vakgebied, geschreven. Er is een hoofdverantwoordelijke aangesteld, 

die achter de blogs aan gaat, mocht dit niet goed gebeuren. Voor de blogs is een 

jaarplanning vastgesteld en er is verdeeld wie de blogs schrijven.  

 

4.5 Grafische Vormgevingscommissie 

De Grafische Vormgevingscommissie bestaat dit jaar uit zes leden, waarvan het eerste half 

jaar één iemand in het buitenland zit, en het tweede half jaar iemand niet actief kan zijn. 

Dus is de commissie door het jaar heen steeds met vijf actieve leden en de Commissaris 

Interne Betrekkingen. Dit jaar viel de Indesign cursus op dezelfde dag als de CIW’er in 

Bedrijfavond, waardoor de Commissaris Interne Betrekkingen niet naar de cursus kon. 

Twee commissieleden wilden er graag naartoe en hebben daarna aan de commissie 

uitgelegd wat de basis is van Indesign. Voor Photoshop was er een workshop geregeld die 

gegeven werd door iemand uit de commissie van het afgelopen jaar.  

Er is iemand verantwoordelijk gesteld voor het bijhouden van de mail. Als er een opdracht 

binnenkomt, meldt zij het en worden de opdrachten meteen verdeeld. Dit jaar is er gekozen 

voor een vaste drukker en is de emailverantwoordelijke aangewezen als contactpersoon 

met de drukker.  

Het afgelopen half jaar begon het stroef aangezien we vanuit commissies de opdrachten 

niet op tijd binnen kregen of deze vanuit persoonlijke e-mailadressen werden verstuurd 

waardoor de commissie het overzicht in de mail verloor. Nu gaat het allemaal goed en 

mailen de commissies de opdrachten op tijd naar de Grafische Vormgevingscommissie 

vanuit de commissiemails. De opdrachten worden op hetzelfde formulier als vorig jaar 

ingevuld, alleen dit jaar is ervoor gekozen om opdrachten alleen digitaal in te leveren. Zo 

heeft de commissie meteen overzicht in de mail wat de opdrachten zijn.  

Het Babylon Magazine wordt iedere keer door twee leden van de Grafische Vormgevings-

commissie vormgegeven in samenwerking met de Publicatiecommissie en de Commissaris 

Interne Betrekkingen. De twee leden beginnen aan het Babylon Magazine zodra zij van de 

Publicatiecommissie de artikelen en vereisten binnen hebben. Onderling worden de 

opdrachten verdeeld en tussendoor wordt er om feedback van elkaar gevraagd. De 

Commissaris Interne Betrekkingen is verantwoordelijk voor de voorpagina, de 

inhoudsopgave, het voorwoord, de fotopagina en de agenda. Over het algemeen 

controleert ze of alles in de juiste afmetingen staat.  

 

4.6 Toekomstcommissie 

Vanuit het SOLve is gebleken dat er behoefte is aan een overkoepelend orgaan binnen de 

faculteit der Letteren zodat deze sterk kan staan tegenover het faculteitsbestuur, mocht 

dit nodig zijn. Daarom zijn er een aantal mensen uit verschillende besturen in de 

Toekomstcommissie gegaan om een koepelvereniging voor de faculteit der Letteren op te 

richten en na te denken over de invulling hiervan. Vanuit het bestuur is besloten om de 

Commissaris Interne Betrekkingen in deze commissie te zetten, waar zij vervolgens de 

functie van secretaris op zich heeft genomen. Tot noch toe is er alleen een basis gelegd 

waarin is gebrainstormd over het soort bestuur, wat voor functies er binnen het bestuur 

komen, en wat het doel van deze koepel moet worden. 
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5. Commissaris Activiteiten 

5.1 Algemeen 

De taak die de Commissaris Activiteiten voornamelijk invult is het begeleiden en 

coördineren van commissies. Er zijn al een aantal activiteiten geweest het afgelopen half 

jaar die samen met de verschillende commissies uitgebreid besproken zullen worden. 

De Commissaris Activiteiten is ook zelfstandig verantwoordelijk geweest voor de Back 2 

School Borrel en de Commissiemarkt welke georganiseerd werden in samenwerking met 

de andere bestuursfunctionarissen. De Back 2 School Borrel was een groot succes, doordat 

er gepromoot werd om samen met je introgroep te komen. De Commissiemarkt werd net 

als vorig jaar in de hal van het Erasmusgebouw georganiseerd. Er was een goede opkomst 

vanuit verschillende jaarlagen, maar helaas waren er niet meteen genoeg aanmeldingen 

voor de commissies. Uiteindelijk is het door verschillende middelen als extra Facebook 

berichten en mails naar alle leden wel gelukt om alle commissies te vullen met genoeg 

leden en lopen deze nu allemaal goed.  

5.2 Commissie Informele Activiteiten 

De Commissie Informele Activiteiten bestaat dit jaar uit acht enthousiaste eerste- en 

tweedejaars. Er zijn tot nu toe drie borrels georganiseerd door de commissie waarbij de 

opkomst van de leden nogal wisselend was. De commissie doet er alles aan om de borrels 

op een persoonlijke wijze te promoten. De thema’s van de georganiseerde borrels waren: 

Fout in het Oerwoud, Hallowine & Vambeer borrel en de Project X-mas borrel. De Project 

X-mas borrel heeft door een fout van de Malle Babbe niet plaatsgevonden in de Malle 

Babbe, maar in de Groote Griet. Hier hebben we als tegemoetkoming welkomstshotjes, 

borrelhapjes en een korting op het shotje van de avond gekregen. Deze borrel is heel erg 

goed bezocht, dus we hebben zelf geen hinder ondervonden aan de afwijkende locatie. De 

borrels worden goed geëvalueerd waarvan de commissie telkens leert zodat de borrel erna 

wederom soepel verloopt. Dit jaar zijn ook de drankprijzen van de Molenstraat omhoog 

gegaan. We konden dit niet vermijden, omdat de nieuwe prijzen in alle kroegen van de 

Molenstraat gehanteerd worden. Wel hebben we op de borrels tussen 21:00 en 22:00 

amsterdammertjes voor €1,- en de rest van de avond zijn fluitjes ook nog voor €1,-. 

 

In het begin verliep het contact met de Malle Babbe moeizaam, omdat er geen 

bedrijfsleider was. Eerst is het contact via Lucas gelopen, de bedrijfsleider van de Drie 

Gezusters, maar inmiddels verloopt het contact met Max, de nieuwe bedrijfsleider van de 

Malle Babbe, gelukkig goed. 

 

Een andere activiteit van de Commissie Informele Activiteiten was de dropping die in 

november plaats heeft gevonden. De inschrijvingen zaten helemaal vol en we hebben 

positieve reacties gehad van de deelnemers. We hadden vier auto’s kunnen regelen, maar 

helaas viel er op de avond zelf een auto uit door overmacht. Hierdoor moest er snel een 

nieuw schema gemaakt worden, waardoor een groepje helaas lang heeft moeten wachten 

voordat ze gedropt werden. Daarnaast waren sommige routes wat makkelijk en vonden 

een aantal leden het te ver, maar verder was de avond zeker een succes. 

 

Het kerstdiner werd dit jaar gehouden bij de Waagh. Er waren 56 leden van alle 

verschillende jaarlagen aanwezig. Voor €15,- werd er een voor- hoofd en nagerecht en 

twee drankjes aangeboden. Het diner was een groot succes. Bij de Waagh was alles perfect 

geregeld, waardoor het diner soepel verliep. Na het diner vond de Project X-mas borrel 

plaats die deels door het diner vooraf goed bezocht werd. 
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Drie leden van de commissie nemen ook plaats in de BaMyPo-commissie. Zij zijn samen 

met commissieleden van Mycelium en Postelein verantwoordelijk voor het organiseren van 

de BaMyPo feesten. Er hebben tot nu toe twee feesten plaatsgevonden: de BaMyPolikliniek 

en BaMyPopo. De opkomst van de Babylon leden is nog niet zo hoog als gehoopt. De eerst 

keer had dat te maken met de tentamens vlak na de BaMyPo. Het bestuur en de commissie 

gaan nog beter hun best doen om leden naar de BaMyPo feesten te krijgen. Het contact 

met de Molenstraat verloopt redelijk soepel, maar in het contract worden we wel steeds 

gekort. Daarom zijn we aan het zoeken naar alternatieven of verbeteringen. Zo is de 

Billabong al meerdere keer besproken, maar voor dit jaar zullen er geen veranderingen 

zijn. Wellicht kunnen we voor volgend jaar een advies geven over hoe de BaMyPo feesten 

met betrekking tot de locatie verbeterd kunnen worden.  

 

Vanuit de CIA is er ook een lid dat deelneemt aan de Ingloriouscommissie. Inglorious wordt 

drie keer per jaar georganiseerd samen met de verenigingen GSV, SVN, Mycelium, 

Postelein en ESV. Het eerste Inglorious feest met als thema Singlorious vond plaats op 17 

november en was een groot succes. Er waren al vroeg veel mensen aanwezig, waaronder 

veel Babylonleden. De volgende Inglorious zal plaatsvinden op 9 februari. 

 

Op het moment is de CIA druk bezig met de voorbereidingen van de DIESweek die in maart 

plaats zal vinden. Het wordt een mooie week met veel gevarieerde activiteiten zoals een 

kroegentocht en cantus.  

 

5.3 Sportcommissie 

De Sportcommissie begon dit jaar met zeven leden en is een leuke, gezellige en goed 

lopende commissie. Helaas is er een lid gestopt met de studie en daarmee ook gestopt met 

de commissie. Daarnaast zijn er twee leden van de commissie die niet mee gaan op 

wintersport door persoonlijke omstandigheden. Er zijn dus uiteindelijk maar vier 

commissieleden die meegaan op wintersport. We denken het te kunnen redden met dit 

aantal en mocht het nodig zijn, dan kan de rest van het bestuur ook nog bijspringen. 

 

De wintersport vindt plaats van 21 t/m 28 januari. We zullen vertrekken naar het prachtige 

Avoriaz met een groep van 30 leden. Het appartement ligt in het centrum en maximaal 

250 meter van een skilift. De ideale locatie dus om naar de piste of de après-ski te gaan. 

Naast het skiën worden er door de commissie meerdere avondactiviteiten georganiseerd, 

waaronder een kamerkroegentocht, een gewone kroegentocht en het thema feest: Strak 

in je sportpak. Daarnaast is er in Avoriaz ook een groot zwemparadijs waar men een dag 

kan doorbrengen indien gewenst. 

 

Ook dit jaar is er een pré-skiborrel geweest in Bascafé waar de meeste wintersportgangers 

aanwezig waren. Bascafé had geregeld dat iedereen twee gratis drankjes en een 

welkomsshotje kreeg. De commissie heeft eerst een presentatie gegeven met de 

belangrijkste informatie en vervolgens heeft de groep spelletjes gedaan ter kennismaking. 

De commissie heeft hier erg goede reacties op gehad, omdat veel mensen elkaar nog niet 

kenden. De après-skiborrel zal na de wintersport plaatsvinden waarbij we foto’s laten zien 

en iedereen een aandenken zullen geven. 

 

De sponsoring is dit jaar heel erg goed verlopen. Bascafé en de Fuik hebben het gehele 

bedrag van de truien gesponsord en de boodschappen voor de voedselpakketten zijn 

volledig gesponsord door de Coop Molenweg.  
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Later hoorde de commissie dat de Albert Heijn Daalseweg ook wilde sponsoren dus zijn er 

nog wat aanvullende boodschappen voor de voedselpakketten door de Albert Heijn 

gesponsord. Hier waren we natuurlijk heel erg blij mee. 

Daarnaast was het dit jaar mogelijk voor leden in het buitenland om zich in te schrijven 

voor de wintersport via de mail. Naar alle leden is een mail gestuurd dat ze zich op konden 

geven en digitaal het inschrijfformulier terug moesten sturen. Binnen een week moest ook 

de aanbetaling voldaan zijn, dan pas waren ze definitief ingeschreven. Er gaat een lid mee 

die zich op deze manier heeft aangemeld.  

 

Activiteiten na de wintersport zijn nog niet gepland. We kunnen helaas niet meedoen met 

de Batavierenrace, omdat deze gelijk valt met onze studiereis. Na de wintersport zal er 

nagedacht worden over andere leuke activiteiten die de commissie voor de leden kan 

organiseren. 

 

5.4 Galacommissie 

In de Galacommissie zitten twee leden. Het gala zal dit jaar op 3 mei gehouden worden 

samen met de verenigingen Postelein en Mundus. Andere verenigingen zijn afgehaakt 

vanwege een lustrum of het organiseren van een eigen gala. We hebben geprobeerd om 

ismus te betrekken bij het gala dit jaar. Deze samenwerking was al bijna rond, maar dit 

ging helaas niet door, omdat de leden van ismus tegen stemden op hun ALV. Hierna bleek 

het lastig om andere verenigingen nog te betrekken, omdat zij al een eigen gala hebben 

of al samenwerken met andere verenigingen. Het gala zal dit jaar daarom wat 

kleinschaliger zijn dan voorheen. Eerder werd de hele Waagh gebruikt voor het gala, nu 

zal dat alleen op de bovenverdieping zijn.  

5.5 Introductiecommissie 

De Introductiecommissie bestaat dit jaar uit acht leden, waarvan twee internationale 

studenten. De commissie is net begonnen met de voorbereidingen treffen voor opnieuw 

een fantastische introductieweek. Het programma is grotendeels bekend en de commissie 

gaat aan de slag met de verdere invulling en het maken van afspraken. 

 

 

 

 

 

 


