
Notulen financiële ALV 12 september 

1 
 

Notulen Financiële Algemene Ledenvergadering  

Maandag 12 september 

Spreker: Maud Holzmann 

Notulist: Eline van Lent 

Aanwezig: Merle, Erin, Daphne, Elles, Eefke, Marjorie 

Agenda: 

1. Opening 

2. Agenda 

3. Mededelingen 

4. Goedkeuring notulen 22-06-2016 

5. Presentatie verbeterd beleidsplan ’16-‘17 

6. Stemming beleidsplan ’16-‘17 

7. Financieel jaarverslag ’15-‘16 

8. Stemming financieel jaarverslag ’15-‘16 

9. W.V.T.T.K 

10. Afsluiting 

 

1. Welkom en opening 

Maud opent de vergadering om 19.12 

2. Vaststellen agendapunten 

Maud spreekt de agenda even kort door 

3. Mededelingen  

Niemand heeft iets bijzonders te melden. Lieke van Dillen, Mark Reessink en Malou 

Lemmens hebben Erin Pots gemachtigd, Lisa Berhitu heeft Merle Meeuws gemachtigd. 

4. Goedkeuring notulen 22-06-2016 

De notulen van de Wissel ALV op 22-06-2016 zijn goedgekeurd: 

Tegen: 0 

Onthouding: 0 

Voor: 10 

5. Presentatie verbeterd beleidsplan ’16-‘17 

Reden 

Het beleidsplan zoals wij dat destijds hadden gepresenteerd op de wissel ALV was 

nog niet volledig om het hele jaar te kunnen gebruiken. Destijds is het beleidsplan 

dan ook afgekeurd. In de zomervakantie hebben wij erg hard gewerkt om een nieuwe 

versie te maken. We gaan niet alles meer bespreken, omdat er veel hetzelfde is 

gebleven. We gaan per termijndoelstelling en functionaris kleine puntjes bespreken. 
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Termijndoelstellingen 

1) Het versterken van de band met de (actieve) leden en het werven van nieuwe 

leden 

De lunch die wij voor de internationale studenten organiseren, is ook voor Duitse 

studenten. Vorig jaar vielen zij onder de Nederlandse studenten, maar nu hoeven 

ze geen talencursus meer te doen dus vallen ze onder de internationale 

studenten. Bij de lunch vragen we of ze nog behoefte hebben aan activiteiten of 

dat ze nog andere vragen hebben. We hebben ook een concreet plan voor de 

internationale actieve leden: er komen 5 commissies in het Engels, de 

introductiecommissie, carrièrecommissie, studiereiscommissie, CIA en 

sportcommissie. Er zijn al veel internationale aanmeldingen, dus in die 

commissies zal echt alles in het Engels gebeuren. We gaan aankijken hoeveel 

vraag er is van internationale studenten naar overige commissies, om eventueel 

meer commissies in het Engels te doen. 

Erin: zijn de commissies al bekend? Maud: nee nog niet, deze worden vrijdag 

bekend gemaakt. Er zijn 7 of 8 internationale studenten die het hebben ingevuld. 

 

Er zal ook extra geld vrijgemaakt worden voor formele activiteiten. Het is 

belangrijk dat deze goed bezocht worden. Eline gaat zeker kenbaar maken aan de 

leden van de commissie dat er extra geld vrij zal komen. 

 

Merle: is er een bepaalde verdeling al van dat geld? Ja, we hebben per commissie 

een potje, bij de CFA, Carrièrecommissie, bedrijvendagcommissie en 

sportcommissie. 

 

Er zal een jaarkalender gepubliceerd worden op de website. Dit doen we omdat 

sommige leden niet vaak op de universiteit komen en op deze manier toch een 

goed overzicht hebben. 

 

In de afgelopen jaren zijn er veel collegepraatjes geweest, maar we weten niet zo 

goed hoe effectief dit was. Daarom hebben we een maandkalender die elke 

maand op Facebook komt. Deze wordt bovenaan vastgepind. Alle activiteiten van 

de maand worden beschreven, net als op het krijtbord in de Babylonkamer. 

 

De sollicitatieprocedure voor het bestuur starten we dit jaar extra vroeg. In 

februari doen we de bestuurslunch zodat we op tijd de gesprekken kunnen 

voeren. Dan kunnen we vroeg het kandidaatsbestuur bekendmaken, zodat zij net 

iets meer tijd hebben om alles te regelen. Dit is voor iedereen fijner.  

 

Voorheen was er een reünieborrel waar alleen bouwmeesters en alumni mochten 

komen. Nu mogen er ook oud-besturen komen.    

2) Het verbeteren van de professionaliteit van SV Babylon 

We hebben inmiddels een Engelstalige versie van de website. Van de Babbel komt 

ook een Engelse versie met een aparte mailinglist. Voor het BM maken we in 

december een verkorte versie online voor internationale studenten. We kiezen een 

aantal artikelen, het voorwoord en de fotopagina en doen we die in het Engels. 

Het is nu te duur om het te drukken om voor zo weinig studenten. Volgend jaar 

kunnen we kijken of het rendabel is om het magazine in het Engels te maken. 

De formele commissies laten we een shirt kiezen met de kleuren van Babylon. 

De draaiboeken van de commissies houden we door het jaar heen bij in het 

Engels, zodat de draaiboeken volgend jaar allemaal in het Engels beschikbaar zijn 
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mochten de commissies Engels worden. Iedereen spreekt toch Engels, dus dat is 

geen probleem.  

3) Het verbeteren en versterken van het imago van SV Babylon 

Lotte en Maud hebben de taak van de Commissaris Externe  Betrekkingen op zich 

genomen, omdat een zesde bestuurslid ontbreekt. Ze hebben al veel contact 

gemaakt met nieuwe bedrijven en al bestaande contacten. Ze maken elke keer 

via de mail of per telefoon een afspraak en gaan vervolgens persoonlijk langs. Zo 

hebben de bedrijven een gezicht bij de vereniging.  

 

Erin: ik wil jullie een compliment geven voor hoe jullie zijn omgegaan met 

sponsoren. Je mist duidelijk een functie en jullie hebben het erg goed aangepakt. 

Dit mag gezegd worden.  

 

We willen ook een docent-studentactiviteit organiseren. We gaan hier nog over 

nadenken, maar CIW the Challenge en Kroegcollege zijn goede mogelijkheden.  

 

4) Het versterken van banden met externe relaties 

Dit valt vaak onder de Commissaris Externe Betrekkingen, maar nu doen Lotte en 

Maud dit. Lisa heeft een contactenbestand aangemaakt van welke commissies 

met welke bedrijven contact hebben gehad. Op deze manier wordt niet iedereen 

telkens benaderd. Lotte zal dit naar de sponsorleden benadrukken.  

 

Nieuwe drukker: we willen een vaste drukker waarvan we zeker weten dat die 

alles drukt. Volgende week hebben Maud en Lotte een gesprek, zodat het hopelijk 

vaststaat allemaal. 

 

Bij de Malle Babbe staat nog altijd het bord van Babylon met 

bedrijfscommunicatie en het bord staat ook achter de box uit het zicht. We gaan 

het verplaatsen en zorgen dat er een nieuw logo op komt te staan.  

 

Erin: wat doen jullie met het oude bord, hebben jullie daar al iemand voor? We 

hebben hier nog niet over nagedacht, maar als Erin hem wil hebben mag dat wel.  

 

 

Voorzitter 

CIW the Challenge is een leuke optie voor de DIES week. Hanneke gaat dit tegen 

die tijd bekijken met de CIA of dit leuk is. Maud probeert ook zoveel mogelijk 

aanwezig te zijn op de Babylonkamer zodat veel leden Maud leren kennen. Ze is 

natuurlijk al vierdejaars en veel mensen die haar wel kennen, zitten in het 

buitenland.  

 

Secretaris 

We hebben in het beleidsplan beschreven hoe we Instagram iets beter gaan 

gebruiken. We willen het niet te informeel maken, ook niet te formeel. We gaan 

vooral foto’s van achter de schermen publiceren. Leden kunnen ook foto’s 

insturen die we op Instagram kunnen zetten. Alle foto’s worden voorzien van een 

Engelse beschrijving, want anders wordt het te lang. Er staan al foto’s van de 

commissiemarkt en de taartlunch op. 

 

Merle: ik vind het erg leuk hoe jullie het tot nu toe doen met de Instagram, goed 

bezig! 
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Eline heeft een aparte mailinglist gemaakt voor internationale studenten. Op deze 

manier kunnen we de babbel versturen naar die internationale leden. De 

carrièrecommissie zal FutureM weer onder zich nemen. Eline wil graag buiten haar 

kaders denken en heeft al bij andere verenigingen op de Facebook gekeken. 

Vorige week is een mail gestuurd naar alle leden over de automatische verlenging 

van het lidmaatschap. De vraag was destijds of we de mail ook naar de 

bouwmeesters wilden versturen, maar dit vonden wij wel zo eerlijk om te doen. 

we hebben liever dit dan dat mensen straks boos zijn dat ze nog ingeschreven 

zijn.  

 

Merle: is er al een concreet plan voor FutureM? Eline: dit gaan we samen met de 

commissie bedenken. Merle: gaan jullie iemand apart aanstellen voor FutureM? 

Eline: dit hangt af van het aantal leden van de commissie, maar het is wel een 

goed idee.  

 

Penningmeester 

Lotte heeft meer in het beleidsplan verwerkt over iZettle. Vanochtend hebben wij 

allemaal de app geïnstalleerd en de iZettle gekoppeld aan onze telefoons. We 

hebben een soort webshop op onze telefoon zodat de leden activiteiten kunnen 

kopen. Voor bedragen boven de 5 euro gebruiken we dit apparaat. De studiereis 

en de wintersport worden wel met incasso’s gedaan net als de diesweek. Onder de 

5 euro gaat het gewoon met de kas.  

 

Lotte zal straks uitleggen wat ze veranderd heeft in boekjaar 2015-2016 

 

We willen de studiereis niet vol met formele activiteiten doen. Vorig jaar bij Rio de 

Janeiro hadden ze echt ingezet op de beurs en daardoor waren er veel formele 

activiteiten. We willen er iets minder druk op leggen zodat niet het hele 

programma overspoeld wordt. Lotte: het is niet zo dat we gaan voor geen beurs, 

maar met een paar formele activiteiten krijg je al een beurs. Deze is wel wat 

lager. Dit jaar is de studiereis ook binnen Europa, dus het is minder erg als de 

beurs niet het allerhoogst is. Een van de redenen dat de studiereis binnen Europa 

gaat is dat het wat toegankelijker wordt voor de derdejaars. Als je buiten Europa 

gaat, hebben zij bijna geen geld om mee te gaan. Dit zal iets makkelijker gaan als 

we binnen Europa gaan.  

 

We willen een bedrag naar de bedrijvendagcommissie doen als back-up voor de 

sprekers. We willen een goede kwaliteit sprekers.  

 

Commissaris Interne Betrekkingen 

Sabine heeft een hele leuke activiteit bedacht in samenwerking met Hanneke. Dit 

is een soort jaarboek met actieve leden erin, het smoelenboek. Hierin komt een 

foto van de leden met een quote. Er zullen ook pagina’s komen waar leden 

gerankt worden. Dit smoelenboek doen we als cadeautje voor de actieve leden.  

 

Merle: ik vind het een leuk idee, maar als je het als cadeau wil doen, is dat dan 

niet erg duur? Maud: de introductiecommissie heeft héél goed gedraaid. Zij 

hadden 400 euro over van hun eigen budget en de 500 euro die ze van Babylon 

hebben gekregen zat daar nog niet eens bij in. Er was dus ruim 900 euro over na 

de introductie. Het is als vereniging niet de bedoeling om winst te maken, dus de 

400 euro schuiven we door naar de introductie van volgend jaar. De 500 euro 

vanuit Babylon hebben we dus nog over en kunnen we aan het smoelenboek 

geven. 
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Erin: komt er nog een actieve leden Facebookgroep? Maud: Ja, deze komt er wel 

maar pas als de commissies gevormd zijn.  

 

Vorig jaar was het doel om een keer per twee weken een blog te publiceren. Dit is 

erg veel, dus wij streven naar een keer per maand. Mochten het er een keer meer 

zijn dan is dat leuk, maar we gaan niet teveel op onze hals halen. De blogs zullen 

gepubliceerd worden in het Engels. Vrijdag zal de eerste blog online komen van 

ons bestuur.  

 

Merle: let op als je een sponsor een blog laat schrijven dan kan het niet per se in 

het Engels. Maud: we proberen het zoveel mogelijk in het Engels te doen en als 

dat niet kan dan kan Sabine de blog altijd nog vertalen als dat nodig is.  

 

Sabine houdt ook het stijlboek aan zodat de blogs en het BM op een goed niveau 

gepubliceerd zullen worden. Daarnaast zal er ook weer gebruik gemaakt worden 

van de online opdrachtformulieren voor de Grafische Vormgevingscommissie. 

Deze zullen we gewoon per mail laten versturen, anders moeten mensen alleen 

daarvoor naar de Babylonkamer komen. De deadline blijft wel twee weken van 

tevoren.  

 

Milou had het idee bedacht in juni van een online chatuur voor internationale 

studenten. Normaal gesproken zijn er meeloopdagen, maar een Mexicaanse 

student kan niet zomaar even naar Nederland komen om een dagje mee te lopen. 

Het online chatuur zal geregeld worden door de Voorlichtingscommissie. Hierbij 

zullen studenten uit het buitenland gelinkt worden aan een student om een 

skypegesprek te voeren waarin vragen gesteld kunnen worden.  

 

Bij de familiedag zullen we geen maximum stellen op het aantal familieleden. 

Vorig jaar was het maximum twee, maar dit is eigenlijk te weinig. Het is leuk voor 

leden als ze iets meer familie mee kunnen nemen.  

 

Merle: doe je helemaal geen maximum? Maud: het is wel een goed idee om een 

totaal maximum te doen, want anders kan iedereen oneindig aantal mensen 

meenemen. Merle: het kan natuurlijk zomaar zijn dat het heel populair is, dus dan 

is het lastig want je kan niet zomaar zeggen dat een iemand 5 mensen mee mag 

nemen en een andere student daardoor niet meekan. De familiedag is in april, dus 

we hebben nog de tijd om met de commissie te discussiëren wat we hiermee 

doen. Merle: ik zou inderdaad even kijken wat de mogelijkheden zijn.  

 

We willen de opleidingscommissie meer aandacht geven. Na de tentamenweek in 

oktober nodigen we ze uit op de Babylonkamer zodat Babylonleden feedback 

kunnen geven op de tentamens. Ze krijgen vaak wel een evaluatieformulier, maar 

hier zien studenten nooit iets van terug. We publiceren de feedback en reactie van 

opleidingscommissie in het BM van december. Het wordt geen klaaguur, maar zo 

zien studenten wel dat er iets mee gedaan wordt. De opleidingscommissie krijgt 

ook een voorstelrondje op de Facebookpagina zodat studenten weten wie zij zijn 

en wat zij doen.  

 

Erin: doen jullie dit elke tentamenperiode? Maud: het ligt eraan hoe het bevalt, 

we wachten het even af.  
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We zijn in augustus gewisseld van boekenleverancier. Deze wissel is best goed 

verlopen op wat problemen met boeken na. Sabine heeft goed contact met de 

leverancier en de meeste problemen zijn opgelost. Zo konden internationale 

studenten geen boeken bestellen in verband met een buiten Europees 

rekeningnummer. Nu kan dit wel. Op de boekensite kunnen mensen zich ook 

gelijk inschrijven voor Babylon. 

 

Commissaris Activiteiten 

We doen geen liftwedstrijd, maar wel een dropping. Het is erg jammer dat deze 

liftwedstrijd niet door kan gaan, maar er was vorig jaar al ontzettend weinig 

animo. Dit jaar komt het bovendien niet handig uit met de planning doordat het 

gala in mei zal plaatsvinden. Het is wel mogelijk om met de CIA een andere 

activiteit te verzinnen, hier zullen zij zich over gaan buigen.  

 

Het gala zal dit jaar met Postelein, Mundus en ismus worden georganiseerd. Er 

kunnen nu gewoon twee personen in de galacommissie, omdat we nu maar met 

vier verenigingen zijn in plaats van vijf.  

 

Marjorie: waarom zijn BOW en ESV eruit gestapt? Maud: ESV wil hun eigen gala 

organiseren en BOW heeft een lustrumgala. Erin: komt ESV terug? Hanneke: nee 

die stappen er definitief uit. Hanneke heeft gelukkig ismus kunnen regelen en 

daar zijn wij erg blij mee.  

 

Voor de wintersport stappen wij over op een andere organisatie. Dit is omdat wij 

de wintersport aantrekkelijker willen maken, ook voor de goede skiërs. De 

organisatie waarmee we het de afgelopen jaren hebben geboekt, zijn dus al twee 

keer met Valloire gekomen. Voor andere sportactiviteiten hebben we contacten in 

het bestuur van Apeliotes, Phocas en NSSR. Hiermee kunnen we eventueel leuke 

activiteiten organiseren. Helaas kunnen we niet meedoen aan de Batavierenrace, 

omdat deze tegelijk valt met de studiereis. Het is erg balen, maar het kan niet 

anders. Hierom willen we wel nog een sportieve activiteit organiseren. Hanneke is 

verder erg creatief, dat blijkt wel uit het smoelenboek. Wie weet verzint zij nog 

meer leuke, creatieve activiteiten.  

 

Erin: heeft de NSSR al een jaaragenda met activiteiten? Hanneke heeft hier nog 

niet naar gekeken. Maud heeft een vriendin in het bestuur van de NSSR en de 

server daar is gecrasht, dus er is een beetje stress. Waarschijnlijk is er nog geen 

jaarplanning en we nemen contact met hun op als de rust is wedergekeerd.  

6. Stemming beleidsplan ’16-‘17 

Tegen: 0 

Onthouding: 0 

Voor: 10 

 

Het beleidsplan van het achtentwintigste bestuur is goedgekeurd.  

 

7. Financieel jaarverslag ’15-‘16 

De introductiebegroting was in de uitnodigingsmail nog niet up-to-date. Dit kwam 

door een kleine miscommunicatie, maar de correcte versie zal nu wel 

gepresenteerd worden.  

 

19.48: Wenjie komt binnen en Marjorie gaat weg.  
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Allereerst zal Lotte de bestuursbegroting presenteren. Ze doet alleen de puntjes 

die veranderd zijn ten opzichte van juni. Er is een restitutie geweest bij het gala, 

omdat bleek dat er geld over was. Dit is allemaal overgemaakt. Bij de uitgaven 

staan kosten Rabobank en verzekering, maar deze lopen gewoon elke maand 

door. Het zijn dus de kosten van juli en augustus die erbij komen. Voor 2016-

2017 wordt er 300 euro gereserveerd in plaats van 500 euro. Het vertalen van de 

website was namelijk wat duurder uitgekomen dan verwacht dus er is 200 euro 

vanaf gehaald. We hebben 300 euro over aan het smoelenboek, omdat het leuk is 

dat actieve leden iets terugzien van het geld. De wissel ALV kostte 164 euro, 

iedereen kreeg een drankje en wij een vissenkom met een hoop drank door 

elkaar.  

 

Erin (praat namens Mark): hij vindt het erg bijzonder dat er 500 euro nodig is om 

een klein knopje te plaatsen. Eline: het is niet alleen het knopje, maar er moest 

ook een extra plug in voor een betere functionering. Dit konden we ook per 

maand doen, maar hier is niet voor gekozen vorig jaar. Daarom moest dit 

geïnstalleerd worden, omdat het verouderd was. 

 

Merle: onderhoud van de website is eigenlijk hun verantwoordelijkheid, dus 

eigenlijk zouden zij voor die kosten garant moeten staan.  

 

Het eindresultaat kwam op bijna hetzelfde neer als Chanel 

 

Erin (weer namens Mark): het gaat om de constitutieborrel, ik ben het er zelf niet 

mee eens, maar jullie geven erg veel uit aan de constitutieborrel. Hier geven 

leden wel contributie aan uit. Het is niet van invloed op de stemming. Lotte zegt 

dat wat we hebben uitgegeven waarschijnlijk wel lager is dan begroot. We hebben 

geen zicht op wat Chanel daar had bedacht, maar kunnen wel goed gaan kijken 

naar waar de kosten precies vandaan komen en of dit kan veranderen. Dit zullen 

we ook aan Chanel vragen, waar ze dit op had gebaseerd.  

 

Begroting introductiecommissie 2015-2016 

De rest van de commissies is niet veranderd, dus daarom presenteert Lotte alleen 

de begroting van de introductie. Er zijn heel veel inkomsten bij inschrijfgeld, 

omdat er echt puur is gekeken naar de activiteiten die iedereen heeft meegedaan. 

De introductiecommissie heeft erg hun best gedaan om veel sponsoren te regelen 

en dit is heel goed gelukt. De overige leden die helaas geen mentor konden 

worden staan er ook bij, maar moesten wel apart betalen. Er is een kasverschil 

van 10 euro, ze weten niet waarvan. 

Erin: waarschijnlijk is dat 5 euro van de cantus waar ik aan mee heb gedaan. 

Lotte gaat dit op de begroting erbij zetten, want die was nog niet meegeteld.  

 

Uitgaven: de grote activiteiten die veel geld kosten zoals eten bij de Waagh etc. 

dit is gewoon bekostigd door de leden. Uiteindelijk zijn ze 415 euro in de plus 

uitgekomen. Er is, op aanraden van de introductiecommissie, gekozen om 400 

euro te reserveren, omdat zij niet echt een andere manier wisten hoe zij het geld 

moesten uitgeven. Het is leuk om volgend jaar weer iets te doen zoals die linnen 

tasjes van dit jaar. Lotte heeft met Chanel overlegd, zij vindt het een goed plan 

zolang ze die 400 euro écht besteden.  

 

Erin: waarom staan de pakkosten van Mark erop? Dit is zijn eigen 

verantwoordelijkheid. Wij weten ook niet zo goed waarom dit is. Erin: ik moest 

het vorig jaar ook zelf betalen en toen had Mark bier over mij heen gegooid.  
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Het resultaat is 15 euro 

 

Erin: waar zijn die onvoorziene kosten van? Lotte: dit zijn de servicekosten voor 

de kaarten van de campuscantus. Erin: het is goed om dit mee te nemen naar 

volgend jaar. 

 

Merle: hoe is het opgelost met dat groepje dat al kaartjes had gekocht voor 

campuscantus? Lotte: er waren meerdere groepjes die dat hadden gedaan, maar 

dit was een miscommunicatie. Twee jaar geleden was het namelijk niet 

inbegrepen bij Babylon en vorig jaar wel. Dit moet volgend jaar beter 

doorgegeven worden aan mentoren, dat wat in het boekje staat al betaald is. De 

introductiecommissie had ook te weinig kaartjes besteld, dus groepjes hebben 

gedeeltelijk kaartjes verkocht en het andere deel heeft Babylon overgekocht. 

Merle: dus uiteindelijk geen ongekochte kaartjes? Nee.   

 

 

8. Stemming financieel jaarverslag ’15-‘16 

Tegen: 0 

onthouding: 0 

Voor: 10 

 

Het financieel jaarverslag is goedgekeurd, maar Erin zegt onder voorwaarde dat 

Mark zijn eigen stomerijkosten betaalt.  

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

Erin (namens Mark): hoe denken jullie de communicatie tussen de 

introductiecommissie en het bestuur te versoepelen? Het is handig als een 

functionaris de introductiecommissie draait en na aftreden ook gewoon 

coördineert mits zij in Nederland is. Anders worden deze functies overgedragen 

aan de nieuwe functionaris. Het moet in elk geval duidelijk zijn wie het 

coördineert. Hanneke is het hier volledig mee eens, want zo is het ook duidelijk 

wie verantwoordelijk is als fouten worden gemaakt.  

Erin (als zichzelf): goed idee, dit jaar was voor het eerst twee functionarissen 

waren dus dat was allemaal wennen. Goed punt van Mark.  

 

Erin: ik vind jullie veel zelfverzekerder dan in juni. Jullie dragen heel goed uit en 

hebben er goed over nagedacht. Jullie hebben overal antwoord op. Maud: we zijn 

inderdaad een stuk zekerder dan 2,5 maand geleden, we hebben heel veel zin in 

komend jaar.  

 

Merle: ik vind het ook erg leuk dat Sabine maantjesoorbellen heeft. Dit is 

helemaal in het thema.  

 

Merle: tot nu toe hebben jullie een goede start gemaakt, jullie denken veel over 

dingen na en dat belooft veel goeds.  

10. Afsluiting   

Maud sluit vergadering om 20:08.  

 


