
Notulen ALV 18 september 

Notulen Algemene Ledenvergadering  

Maandag 18 september 2017 

Spreker: Mats van den Nouwland 

Notulist: Amber van Gorkom 

Aanwezig: Chanel, Hanneke, Maud 

Agenda: 

1. Opening 

2. Agenda 

3. Mededelingen 

4. Goedkeuring notulen 27-06-2017 

5. Presentatie verbeterd beleidsplan ’17-‘18 

6. Stemming beleidsplan ’17-‘18 

7. Financieel jaarverslag ’16-‘17 

8. Stemming Financieel jaarverslag ’16-‘17 

9. W.V.T.T.K. 

10.  Afsluiting 

 

1. Welkom en opening 

Mats opent de vergadering om 19.05.  

 

2. Vaststellen agendapunten 

Mats spreekt de agendapunten kort door.  

 

3. Mededelingen 

Eline en Sabine hebben Hanneke gemachtigd, Lotte heeft Maud gemachtigd, Lisa en Britt 

hebben Chanel gemachtigd.  

 

4. Goedkeuring notulen 

Maud: Amber, zet de volgende keer meer enters in de notulen, dat is makkelijker lezen. 

Amber: Ga ik doen. 

De notulen van de Wissel ALV op 27-06-2017 zijn goedgekeurd: 

Tegen: 0 

Onthouding: 0 

Voor: 8  

 

5. Presentatie verbeterd beleidsplan ’17-‘18 

Informatie over het Lustrum en de Almanak en de bijbehorende commissies ontbrak 

helemaal in het huidige beleidsplan. Dit is nu toegevoegd. 

Aan het begin van het collegejaar zal er gestart worden met een Lustrum- en een 

Almanakcommissie van elk drie leden, en Mats zelf. De Lustrumcommissie zal nadenken 

over het thema van het Lustrum en dit uitwerken. In deze commissie moeten dus enkele 



Notulen ALV 18 september 

leden zitten die twee jaar lang lid willen en kunnen zijn van deze commissie, om ook 

gedurende het Lustrumjaar nog actief te zijn.  

Mats wil zelf ook volgend jaar als lid deelnemen aan de commissie. In het tweede 

semester zullen meer leden aan beide commissies toegevoegd worden. Zodra de KB 

Voorzitter bekend is, is het de bedoeling dat hij/zij ook zal meedraaien in de 

Lustrumcommissie zodat hij/zij op de hoogte is van de ontwikkelingen binnen deze 

commissie.  

Het geld dat gedurende vijf jaar opzij is gezet voor het Lustrum moet ten goede komen 

aan zo veel mogelijk leden van SV Babylon. Andere verenigingen en oud Babyloniërs, die 

zelf een Lustrumjaar mee hebben gemaakt, zijn hiervoor benaderd om na te vragen hoe 

zij dit gedaan hebben. 

De leden van de Almanakcommissie zullen ook deelnemen aan de Photoshop en InDesign 

workshop, zodat zij hier net als de GVcie mee kunnen werken. Verder zal er weinig 

samenwerking zijn tussen deze twee commissies. Ze zullen los van elkaar opereren.    

De Lustrum- en Almanakcommissie zullen wel een keer met elkaar rond de tafel gaan 

zitten om het thema van het Lustrum te bespreken en ideeën uit te wisselen.  

Maud: Het is een goed idee om de commissies zelf te laten uitvinden of bedenken wat ze 

willen doen met het Lustrum, zodat er wat meer originele ideeën ontstaan. Er is veel geld 

beschikbaar voor het Lustrum, dat moet allemaal uitgegeven worden.  

 

Het Handboek van communicatie is inmiddels opgenomen in het beleidsplan. Daarnaast 

is er vanuit de Faculteit een tienpunten plan opgesteld. Dit is door het negenentwintigste 

bestuur ondertekend.  

Hanneke: Sabine had met van Mulken contact gehad over het handboek en had het 

afgestemd met haar. Kai moet de feedback van van Mulken vragen aan Sabine. Als van 

Mulken nog geen feedback heeft gegeven, moet Kai daar zelf achteraan gaan. Beter laat 

dan nooit.  

Het eerste BM is bijna helemaal klaar. Kai heeft vandaag met Justin een gesprek gehad 

hierover. Alleen wat kleine dingen zoals de inhoudsopgave en de voorpagina moeten nog 

aangepast worden. In het nieuwe BM zullen enkele artikelen in het Engels verschijnen, in 

de inhoudsopgave staat aangegeven welke artikelen dit zijn. Het is het doel om vanaf 

komend jaar een volledig Engels BM te maken. Voor dit jaar is dat nog te vroeg. 

Gedurende het jaar kan er wel besloten worden wat meer artikelen in het Engels te 

schrijven. De Pubcom gaat hierover brainstormen en Babyloniërs zal om hun mening 

gevraagd worden hierover.  

Bovendien wordt het inleidend stukje voorin elk BM vanaf nu niet meer slechts door Kai 

geschreven, maar door de commissie zelf. Het is belangrijk dat duidelijk gemaakt wordt 

dat niet het bestuur het BM maakt, maar dat daar een hele commissie achter zit.  

Kai zal toch plaatsnemen in de Opleidingscommissie. De reden hiervoor is al uitvoerig 

besproken. Daar zijn verder geen vragen meer over. 

 

Er zijn erg veel aanmeldingen voor de Lustrumcommissie. Het is vooral belangrijk dat er 

studenten uit elk jaar en zowel Nederlanders als internationals plaatsnemen in deze 

commissie. Derdejaars die nu in het buitenland zitten, kunnen later instromen in deze 

commissie.  
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De aanmeldingen voor de commissies in het algemeen vielen een beetje tegen. Er zijn 

een aantal commissies (Congres, Bedrijvendag en Carrière) die te weinig leden hebben.  

Chanel: Later in het jaar kun je nog een oproep doen voor nieuwe leden voor de 

commissie. Er zijn altijd leden die achteraf spijt hebben dat ze niet bij een commissie zijn 

gegaan. Zij kunnen zich dan later alsnog aanmelden.   

Twee commissies zullen niet in het Engels zijn: de Congrescommissie en de 

Galacommissie. Dit omdat deze commissies in samenwerking met Mycelium zijn en zij  

niet in het Engels willen werken. 

 

Er zijn nu 90 nieuwe aanmeldingen voor SV Babylon.  

Het is jammer dat zo weinig internationals naar de borrels en de BaMyPo’s komen. Een 

belangrijke reden hiervoor is dat er veel Nederlandse muziek gedraaid wordt. Er is een 

bepaalde DJ in de El Sombrero die bijna geen Engelse muziek draait. Anne heeft met Max 

overlegd dat er tijdens de BaMyPo een andere DJ neergezet wordt.  

Chanel: Een beetje Nederlandse muziek moet wel gewoon kunnen. Je studeert ten slotte 

wel in Nederland.  

Maud: Zijn er al nieuwe sponsordeals? 

Marco: Ja! Bij het Bascafé krijgen Babyloniërs bij vijf biertjes of speciaalbiertjes een 

portie bitterballen erbij. Deze actie geldt vanaf 19.00. Hierbij hangt het er wel vanaf hoe 

druk het is bij Bascafé. 

Ook met Project Escape loopt nu een samenwerking. Groepjes Babyloniërs kunnen zich 

opgeven om samen een Escape Room te doen. Ze moeten dan op de site aangeven bij 

het reserveren dat ze van Babylon zijn en daar ter plekke de Babylonsticker laten zien. 

Deze actie duurt drie maanden.  

De samenwerking met AIESEC verandert: de variabele sponsoring blijft toch. Wij moeten 

wat meer promoten,  maar krijgen daarvoor wel workshops van AIESEC. Zij geven ook 

bestuurstrainingen over leiderschap en coördinerende skills: deze kunnen we aanbieden 

aan het KB.  

De samenwerking met Popocatepetl is beëindigd omdat zij vanaf dit jaar niet meer 

samenwerken met verenigingen.  

Marco gaat na bij andere studieverenigingen met welke bedrijven zij samenwerkingen 

hebben lopen. Advies is om voor kortingsacties te gaan en niet voor een samenwerking 

waarbij je op een bepaalde plek een activiteit moet organiseren. Dit past vaak niet in de 

agenda.  

Ook is er het idee het BM dikker te maken zodat er meer ruimte is voor langere artikelen 

en misschien een leuke puzzel tussendoor. Als we meer sponsors voor in het BM kunnen 

vinden, kunnen we de extra kosten hiermee weer opvangen.  

Chanel: Je moet wel één lijn trekken met hoeveel geld je sponsors laat betalen. Je kan 

niet bijvoorbeeld Pieter Kroes 300 euro laten betalen voor een advertentie en een ander 

bedrijf 200.  
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Hanneke namens Eline: Hoe zit het met de social media planning? 

HB: Dit wordt een vast puntje op de agenda tijdens de BV. Marco heeft een social media 

planning gemaakt, die nog verder aangevuld moet worden.  

Het contact met StudyStore verloopt heel goed. Er waren alleen een paar weken terug 

wat problemen. Sommige boeken werden namelijk niet geleverd en studenten moesten 

daar 3-4 weken op wachten. Kai heeft contact opgenomen met StudyStore en er is een 

uitdraai gemaakt van de boeken die nog geleverd moeten worden en aan wie. De late 

levering ligt aan de uitgever en niet aan StudyStore zelf.  

Van Meurs heeft hierover de docenten ingeschakeld. Zij weten ook dat het niet de fout is 

van SV Babylon. Hopelijk zit het nu goed. De leden die de boeken later zouden krijgen, 

zijn gemaild met de nodige informatie. De samenwerking met StudyStore verloopt verder 

soepel met een fijne contactpersoon.  

RAGweek: de helft van de opbrengst van de BaMyPo zal naar de RAGweek gaan. De rest 

van de activiteiten wordt daar niet voor gebruikt.  

Maud: De Babylonbaseball vesten die jullie op de eerste borrel droegen, waren echt cool, 

maar waarom hadden jullie geen Babylonshirt aan? Je hoeft je geen zorgen te maken 

over ‘afstand’ als je je bestuursshirt aan hebt op een borrel. Dat creëert dan echt geen 

afstand.  

 

6. Stemming beleidsplan ’17-‘18  

Tegen: 0 

Onthouding: 0 

Voor: 8 

Onthouding: 0 

Het beleidsplan van het negenentwintigste bestuur is goedgekeurd.  

 

7. Financieel jaarverslag ’16-‘17 

Inkomsten: er is bijna niks veranderd ten opzichte van de wissel ALV. 

Donderdag hebben Ivo en kai gesprek met Beryl om haar ervan te overtuigen dat het 

een goed idee is geld bij het Congres weg te halen en dit te stoppen in de Bedrijvendag. 

Het geld is wel nodig voor beide activiteiten, maar is nu niet goed verdeeld.  Bij het 

Congres heb je namelijk geen locatiekosten en bij de Bedrijvendag wel. Voor dit jaar is 

het interessant om de verdeling van het geld aan te passen.  

Maud: bij Vacansoleil is er nog geen datum, ookal is daar al wel achteraan gegaan via de 

mail. Misschien kan je daar even over bellen, dan antwoorden ze wel.  

Het vierde BM staat nu op 700 euro. 

De kosten van de  roll-upbanner zijn erbij gekomen.   

De kosten van de Cobo zijn heel hoog uitgevallen. Volgend jaar moeten we van tevoren 

afspreken hoe duur de muntjes zijn. Dit om onvoorziene hoge kosten te voorkomen.  

De Bestuursbegroting is nu 422,14. Dit is prima.  
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Geld van boekenservice is best veel. Probeer dat zo te houden. Dat geld was vorig jaar 

1700 euro, waar gerekend was op 1000. Dit was toen heel hoog uitgevallen.   

Chanel: Het is slim om in november/december te gaan bespreken wat je gaat doen 

mocht je hoog in de plus eindigen. Het is niet handig daar pas in februari over na te gaan 

denken.  

Er zal korting gegeven worden op de commissieshirts. We willen actieve leden juist 

belonen dat ze actief lid zijn en ze niet veel geld laten betalen voor een commissieshirt.  

Introductie begroting  

Aangezien er bij de afgelopen Introductie wat onvoorziene kosten zijn geweest, is het 

handig om een reservepotje op de begroting van de komende Introductie te plaatsen. Je 

kunt hierbij beter te veel dan te weinig geld hebben.  

De kaartjes voor de Campus Cantus moesten gekocht worden op de eerste zondag van 

de Introductie. Dit was totaal niet handig en dit is al naar de uni gecommuniceerd. 

De sponsoring van de Introductie viel erg tegen dit jaar. Voor de komende Introductie is 

het van belang dat er weer hard achter sponsors aan wordt gegaan, maar dat er ook een 

reservepotje is voor als het weer niet lukt sponsoren binnen te halen. Het maakt ook niet 

uit als de Introductiecommissie een keer wel 100 euro in de min staat, als je dat kan 

verantwoorden is dat ook niet erg. Dit kan vaak wel opgevangen worden.  

Eindbalans 

Er is heel veel geld over. Het Congres hoort geen 200 euro winst te maken, de rest is 

eigenlijk niet zo’n probleem.  

Anne: Elk jaar is er super veel geld over, kunnen we niet daar wat geld van gebruiken 

om wat extra’s te doen voor de vereniging? 

Chanel: Ik snap je punt, maar je gaat sowieso al moeite hebben om al het geld, 

beschikbaar voor dit jaar, uit te geven. Je kunt inderdaad meer geld stoppen in 

activiteiten, maar dit is niet voor alle leden interessant. Bovendien is het ook heel fijn om 

een buffer te hebben, mochten er ooit onvoorziene kosten komen.  

De Babyloncamera is helemaal kapot, en maakt heel slechte foto’s, terwijl deze nog maar 

een jaar oud is. Voor formele activiteiten kunnen we ook gebruik maken van een 

professionele fotograaf. 

Maud: Jullie kunnen gewoon teruggaan naar de winkel met de camera. Er zit namelijk 

twee jaar garantie op.   

Het is handig te investeren in geld voor iZettle. Dat je bij elke activiteit hetzelfde bedrag 

apart houdt voor de extra kosten die iZettle met zich mee brengt. 

 

8. Stemming Financieel jaarverslag 

Tegen: 0 

Onthouding: 0 

Voor: 8 
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9. W.V.T.T.K. 

- Misschien is het Lustrumjaar een goede mogelijkheid voor het organiseren van de 

Liftwedstrijd. 

- Chanel: Jullie zijn goed bezig, een pluim voor jullie.  

 

 

10.  Afsluiting 

Mats sluit de vergadering om 21.11 uur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


