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Datum: 8 februari 2017  Tijd: 19.00  Locatie: Combo Mambo 9 

Agenda: 10 

1. Welkom en opening 11 

2. Vaststellen agendapunten 12 

3. Mededelingen 13 

4. Goedkeuring notulen Financiën ALV 12-09-2016 14 

5. Presentatie halfjaarlijks verslag 2016-2017 15 

6. Stemming halfjaarlijks verslag 2016-2017 16 

7. W.V.T.T.K 17 

8. Afsluiting 18 

 19 

1. Welkom en opening 20 

Maud opent de vergadering om 19:06. 21 

2. Vaststellen agenda 22 

De agenda wordt aangehouden.  23 

3. Mededelingen 24 

Milou Jansen en Merle Meeuws hebben Erin Pots gemachtigd. Daarnaast zal elke 25 

functionaris haar eigen stuk presenteren. 26 

4. Goedkeuring notulen Financiën ALV 12-09-2016 27 

Stemming notulen 12-09-2016 28 

Voor: 12 29 

Onthouding: 1 30 

Tegen: 0  31 

5. Presentatie halfjaarlijks verslag 2016-2017 32 

De presentatie zal gaan over wat wij het afgelopen half jaar gedaan hebben. Ons 33 

afgelopen half jaar is getypeerd door de kernwoorden Veelzijdig, toegankelijk en 34 

gedreven.  35 

Doelstellingen 28e bestuur 36 

Maud zal per doelstelling kort toelichten hoe het ervoor staat.  37 

1. Het versterken van de band met actieve leden en werven van nieuwe leden.  38 

Het afgelopen half jaar zijn we allemaal erg veel aanwezig geweest op de 39 

Babylonkamer en hierbij hebben we geprobeerd veel contact te maken. Er zijn ook 40 

internationale leden dit jaar voor wie we het plan hadden een lunch te 41 

organiseren. We hebben echter al vrij snel gemerkt dat de internationale leden 42 

goed mengden met de Nederlandse leden en daarom is besloten om geen lunch te 43 

organiseren. Sinds dit jaar heeft Eline een jaarkalender op de website geplaatst 44 

omdat gebleken is dat de opzet van vorig jaar niet goed werkte. Nu hebben leden 45 

die niet vaak op de Babylonkamer aanwezig zijn ook een overzicht van alle 46 

activiteiten. Datzelfde geldt voor de maandkalender op Facebook. We zijn ook net 47 
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begonnen met de werving van het nieuwe bestuur. De 48 

interesselunch hiervoor zal volgende week plaatsvinden met eerst een korte 49 

presentatie en daarna de mogelijkheid om te speeddaten met alle bestuursleden 50 

Sanne: ik wil jullie een compliment geven voor het bestuursfilmpje. Dit is een erg 51 

goed idee om mensen aan te spreken.  52 

Op dit moment hebben wij zestig actieve leden. Sinds vorige week hebben we de 53 

Committee Games gestart waarbij er 28 opdrachten zijn waarmee commissieleden 54 

punten kunnen verdienen. De commissie met de meeste punten zal een leuk 55 

Babylon prijzenpakket winnen.  56 

 57 

2. Het verbeteren van de professionaliteit van SV Babylon 58 

De website is naar het Engels vertaald zodat deze ook beschikbaar is voor 59 

internationale studenten. We versturen ook elke maand een Engelse babbel naar 60 

de internationale studenten. Het BM is deels vertaald en wordt in een PDF naar de 61 

internationale leden verstuurd.  62 

3. Het verbeteren en versterken van het imago van SV Babylon 63 

Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd het imago van SV Babylon goed uit te 64 

stralen. Dit in combinatie met onze vierde doelstelling. 65 

4. Het versterken van banden met externe relaties 66 

Door het ontbreken van de functie Commissaris Externe Betrekkingen hebben 67 

Lotte en Maud deze taken op zich genomen. Ze zijn bij alle sponsoren op gesprek 68 

geweest. We hebben sinds dit jaar ook een nieuw vaste drukker, het ROC. Het 69 

contact hiermee verloopt voorspoedig en ze leveren snel en goed werk. We 70 

hadden het plan om een nieuw bord te regelen voor in de Malle Babbe, maar hier 71 

zijn we nog niet aan toegekomen. Daarnaast heeft Synergy ons bord uit de Malle 72 

Babbe gebrast, dus er staat tijdelijk geen bord. 73 

Lisa: waarom zijn jullie er nog niet aan toegekomen om een nieuw bord te 74 

regelen? We hebben niet het idee dat zij iets gaan regelen, omdat wij al een bord 75 

hebben hangen maar we zullen hier zelf achteraan moeten gaan. Maud vraagt of 76 

iemand nog tips heeft. 77 

Lisa: aan de Malle Babbe of de Molenstraat vragen. 78 

Sanne: als zij niks regelen, kan je proberen of jullie nieuwe drukker iets kan 79 

regelen.  80 

Voorzitter 81 

Vanaf het begin is er al een goede sfeer onderling. We kenden elkaar nog niet van 82 

tevoren, maar dat is juist een voordeel geweest. Alles is tot nu toe goed gegaan 83 

onderling. Hierdoor kunnen we ook kritisch naar elkaar kijken en wordt dit van 84 

elkaar geaccepteerd. Ook de bestuursvergaderingen verlopen steeds efficiënter. In 85 

het begin van het collegejaar waren deze soms nog erg lang, maar we eten van 86 

tevoren samen zodat alle leuke dingen daar besproken kunnen worden en deze 87 

niet overbodig tijdens een vergadering worden besproken. We hebben dit jaar 88 

toegevoegd dat Eline elke keer een actiepuntenlijstje in Wunderlist maakt zodat 89 

elk bestuurslid een handig overzicht heeft van wat er gedaan moet worden.  90 

Maud heeft zich aan het begin van het jaar voorgesteld aan alle commissies. 91 

Hierbij is benadrukt dat de commissieleden altijd naar Maud toe kunnen komen, 92 

maar dit is tot nu toe niet echt nodig geweest, de leden hebben genoeg aan de 93 

coördinator. 94 

Lisa: bedoel je niet echt? Nee, het is gewoon helemaal niet nodig geweest. 95 
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Het SOFv is het overlegorgaan van studieverenigingen in 96 

Nijmegen. Een keer in de zes weken houden zij een Algemene 97 

Ledenvergadering. Hierbij proberen wij altijd aanwezig te zijn, maar we 98 

konden er twee keer niet zijn door eigen activiteiten. Hierbij hebben we elke 99 

keer Mycelium gemachtigd en hebben zij aantekeningen gemaakt zodat wij 100 

toch op de hoogte zijn. Over twee weken zijn wij er wel gewoon bij en 101 

aanwezig zijn bij de vergaderingen hebben wij tot nu als erg nuttig ervaren.  102 

Britt: organiseren zij ook dingen voor alle besturen? Eergisteren was er een 103 

pubquiz georganiseerd en over twee weken is er een gala.  104 

Erin: merken jullie zelf de meerwaarde van het SOFv? Niet per se van het 105 

SOFv bestuur zelf, maar wel van de vergaderingen. Wij hadden zelf 106 

bijvoorbeeld internationalisering aangedragen als thema en daar is een 107 

brainstormsessie met SPiN en CognAC uit voortgekomen. 108 

 109 

De Raad van Advies bestaat uit oud-bestuursleden van SV Babylon waarmee 6 110 

tot 8 keer per jaar vergaderd wordt om te kijken hoe het met ons gaat. 111 

Daarnaast kunnen we vragen stellen over zaken waar wij zelf niet uitkomen. 112 

Wij hebben het ook als erg fijn ervaren dat zij de notulen lezen en ons 113 

feedback geven.  114 

 115 

Omdat de indeling van het bestuursjaar is veranderd, hebben wij dit jaar een 116 

Financiën ALV gehouden op 12 september jl. Ook het 29e bestuur zal dit 117 

moeten doen, omdat bij hen de indeling hetzelfde is. Op deze ALV is het 118 

financieel jaarverslag van het 27e bestuur goedgekeurd. Daarnaast hebben wij 119 

ons beleidsplan gepresenteerd, omdat deze niet naar behoren was op de 120 

wissel ALV in juni. Deze is ook goedgekeurd.  121 

 122 

Maud is verantwoordelijk over de Actieve Leden Avonden en het Actieve Leden 123 

Uitje. De organisatie gaat in samenwerking met de andere bestuursleden. Op 124 

7 november heeft de eerste ALA plaatsgevonden waarbij we een vossenjacht 125 

hebben georganiseerd. Het was geslaagd met 33 deelnemers, maar helaas 126 

was het erg koud waardoor veel leden afhaakten en in de Malle Babbe gingen 127 

zitten.  128 

 129 

Dit jaar zijn we wederom getoetst voor de bestuursbeurzen. Normaal wordt 130 

een vereniging eens in de zoveel jaren getoetst, maar dit jaar werden alle 131 

verenigingen van Nijmegen getoetst. Wij krijgen dit jaar 20 beurzen, maar op 132 

grond van het aangeleverde materiaal krijgt het volgende bestuur 16 beurzen. 133 

Hier zijn we het niet mee eens, omdat zij als motivatie hadden dat ons 134 

ledenaantal was gedaald, maar een daling van slechts 34 leden kan geen 4 135 

bestuursbeurzen minder veroorzaken.  136 

Britt: heeft het SOFv hier nog iets over gezegd? Nee, wij waren er op de 137 

volgende ALV niet en de notulen komen pas erg laat, maar we gaan er zeker 138 

naar vragen op de volgende ALV.  139 

Lisa: ze zouden er vorig jaar achteraan gaan, omdat er toen ook veel over te 140 

zeggen was. Maud: we zullen er naar vragen. 141 

Sanne: vorig jaar hadden we ook maar een hele korte motivatie. 142 

Maarten: wat moet ik me voorstellen bij een beurs? Ruim €400,- per beurs.  143 

Bianca: krijgen jullie dan maar 16 beurzen? Nee, wij krijgen er 20, volgend 144 

jaar zal het bestuur, zoals het er nu voorstaat, er 16 krijgen.  145 
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 146 

Door het wegvallen van de Commissaris Externe Betrekkingen is Maud dit jaar 147 

verantwoordelijk voor de Congrescommissie. Hier zitten vijf leden van Babylon 148 

en drie leden van Mycelium in. We doen het congres samen met Mycelium om 149 

een wat bredere doelgroep aan te spreken en te zorgen voor een hogere 150 

opkomst. Het is een leuke commissie die zich goed mengt. De datum van het 151 

congres is woensdag 10 mei. 152 

Sanne: wat is het thema? Dat houden we nog even geheim 153 

Maarten: wat moet ik me voorstellen bij een congres? Het is een middag 154 

waarop wetenschap en praktijk gecombineerd worden. Er zullen lezingen en 155 

interactieve workshops georganiseerd worden betreffende het thema. De 156 

kosten zullen waarschijnlijk erg laag zijn, onder andere omdat het plaats zal 157 

vinden op de universiteit.  158 

Sanne: wat vonden de docenten van de samenwerking met Mycelium? Wij 159 

hebben het goed overlegd en hebben dit voorzichtig aangepakt, omdat zij een 160 

bijdrage leveren aan het congres. De docenten vonden het een erg leuk idee. 161 

De verdeelsleutel van het congres is 2/3 Babylon en 1/3 Mycelium en dit geldt 162 

voor alles. Hier is voor gekozen om te kijken hoe het bevalt. 163 

Britt: weten de docenten al wanneer het is? Als het goed is wel.  164 

Britt: vorig jaar was bijna iedereen er wat heel erg leuk was. Dat zou ik ook 165 

als tip willen meegeven om dat dit jaar weer te proberen. Hebben jullie 166 

contact met mevrouw Das of mevrouw Starren? Maud: het eerste half jaar 167 

was mevrouw Starren met sabbatical, dus toen had mevrouw Das het contact 168 

overgenomen. Nu is er weer contact met mevrouw Starren en zij komt 169 

binnenkort ook bij een vergadering erbij zitten.  170 

 171 

Maud zit dit jaar in de Letterencommissie. Dit is een commissie met één 172 

bestuurslid per letterenvereniging. Het doel hiervan is om meer 173 

overkoepelende activiteiten te organiseren. De activiteiten komen helaas soms 174 

slecht uit voor ons, maar dat komt omdat wij al een heel druk programma 175 

hebben. Tot nu toe heeft de commissie Capture the Flag georganiseerd, maar 176 

wij hadden het vermoeden dat er weinig animo voor zou zijn. In maart wordt 177 

ook de Ragweek ganglunch georganiseerd. Hiervoor zijn de medewerkers op 178 

de twaalfde verdieping al ingelicht en zij mogen ook deelnemen. Vorig jaar 179 

had de commissie een feest georganiseerd, maar dit sloeg niet aan. Daarom 180 

was er bedacht om een poolparty te organiseren, maar die gaat helaas niet 181 

door. Het letterengala valt ook niet gunstig, dus hier doen wij ook niet aan 182 

mee.  183 

Erin: had je er anders wel aan mee willen doen? Aan het letterengala niet, 184 

omdat wij zelf al een gala hebben. De Poolparty hadden we wel aan mee willen 185 

doen, maar dat gaat niet meer.  186 

 187 

Maud is verantwoordelijk voor het contact met de sponsoren. Rabobank is nog 188 

steeds onze hoofdsponsor. We hebben een nieuwe boekenleverancier met wie 189 

het contact prima verloopt. Ze willen wel erg veel promotie, maar dat is niet 190 

erg. Leden krijgen 10 tot 13% korting op hun boeken. Daarnaast krijgen we 191 

6% van de omzet van buitenlandse boeken die verkocht worden. Een groot 192 

pluspunt is ook dat leden een lidmaatschap kunnen kopen op deze boekensite. 193 

Bij het contract met de Molenstraat had Stanley iets andere ideeën over het 194 

contract dan wij. Gelukkig hebben we hem ervan overtuigd om het 195 
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grotendeels hetzelfde te houden, alleen de stickers worden niet 196 

meer gesponsord.  197 

Sanne: wat waren zijn andere ideeën? De drankprijzen in de Molenstraat zijn 198 

verhoogd, dus Stanley wilde eigenlijk de korting weghalen. Daarnaast wilde hij 199 

het sponsorgeld verlagen, één fust minder geven en de stickers weghalen. Dit 200 

is gelukkig niet allemaal gebeurd, op de stickers na.  201 

Erin: hoe gaat het met de etentjes die in het contract staan? Met de Diesweek 202 

zal er een etentje zijn, met de introductie twee en een Barbecue voorafgaand 203 

aan de laatste borrel.  204 

Lisa: de mentorenbrunch staat ook apart vermeld in het contract, dus Stanley 205 

zal dit waarschijnlijk niet scharen onder die vijf etentjes.  206 

Sanne: wij hebben ook een etentje gevuld door daar met onze ouders te gaan 207 

eten, een goed idee om dit jaar ook te doen 208 

Erin: de reden dat ik het noem is dat het erg lastig wordt als je nu nog vijf 209 

etentjes moet plannen. Ik zou er dus even naar kijken.  210 

Lisa: als je zegt dat het georganiseerd is met Babylon dan telt het al. Het gaat 211 

erom dat het is voldaan als het overgedragen wordt aan jouw opvolger.  212 

Sanne: zeker als hij denkt aan het veranderen van contracten 213 

Lisa: mocht je nog een etentje tekort komen, reserveer dan gewoon op naam 214 

van Babylon, dat is al een etentje extra. Maud: dit is een goede tip, wij wisten 215 

niet dat dit ook mocht.  216 

Marco: de Molenstraat heeft dit jaar een nieuw puntensysteem ingevoerd, 217 

doen jullie hier ook aan mee? Hiermee wordt de zogenaamde bierbank 218 

bedoeld waarbij er op vrijdagmiddag van 14.00-20.00 €0,50 per besteld 219 

biertje door een Babylonlid naar onze bierbank gaat. Als er €250,- op zou 220 

staan dan krijg je dit uitbetaald in bier. Het is dus totaal niet rendabel.  221 

Lisa heeft vorig jaar een mooie samenwerking met de Waagh geregeld. Het 222 

contact hiermee verloopt ook dit jaar erg goed. Tot nu toe hebben we de 223 

Bedrijvendag hier georganiseerd en zal de borrel van de familiedag en een 224 

etentje in de introductieweek georganiseerd worden. We krijgen er een mooi 225 

sponsorbedrag voor terug en ze staan ook in het Babylon Magazine. In het 226 

contract met Stagemax is niet veel veranderd, zij betalen ons om in het 227 

Babylon Magazine te komen.  228 

Het contract met Vacansoleil is vorige week verlengd met een jaar. Zij komen 229 

een wervingspresentatie geven in februari. We krijgen een variabele 230 

sponsoring per lid die daar mag werken. We zeggen duidelijk dat leden 231 

moeten zeggen dat we van Babylon zijn.  232 

Lisa: probeer het zelf ook bij te houden. Vorig jaar werd dit namelijk ook 233 

afgesproken, maar dit liep niet soepel.  234 

Maarten: Is de wervingspresentatie al gepland? Ja, deze is op 22 februari van 235 

half 1 tot kwart voor 2 in E3.12 236 

Lisa: klopt het dat er ook een sponsorbedrag is als er 25 mensen aanwezig 237 

zijn bij de wervingspresentatie? Klopt 238 

Marco: moeten we ons aanmelden? Nee, je mag gewoon binnenlopen.  239 

Vorig jaar stond in het contract met Popocatepetl dat we daar twee activiteiten 240 

moesten organiseren. Dat bleek erg lastig, daarom hebben we het 241 

gereduceerd tot één activiteit of etentje. Bovendien krijgt een groep van acht 242 

personen of meer de drankjes voor €2,- en krijgen leden 10% korting op eten 243 

en op het Cinemenu.  244 
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Britt: hebben jullie hier al iets gepland? Tijdens de Familiedag 245 

wordt hier een activiteit gehouden.  246 

Met Aiesec is afgesproken dat we een keer in de zoveel tijd een promotekstje 247 

plaatsen op onze Facebook. Als onze leden daar in het bestuur gaan, krijgen 248 

we een sponsorbedrag. Vorig jaar ging dit via een link, maar dit is nu 249 

veranderd. Als een lid van Babylon daar komt solliciteren wordt het 250 

opgeschreven. 251 

Sinds dit jaar hebben we een nieuwe vaste drukker, de Grafische Werkplaats 252 

van het ROC. We hebben nog geen sponsorcontract, omdat we eerst wilden 253 

zorgen dat de samenwerking goed zou lopen. Dat verloopt gelukkig heel erg 254 

goed.  255 

Britt: drukken zij ook het Babylon Magazine? Nee, die wordt nog gewoon door 256 

de oude drukker gedrukt, omdat dit de goedkoopste optie was.  257 

Anna: krijgen jullie korting bij de Grafische Werkplaats? Nee, nog niet maar 258 

Maud wil dat wel gaan bespreken omdat we daar zoveel drukken.  259 

 260 

Ook dit jaar zal de indeling van het bestuursjaar iets anders zijn. Vier van de 261 

vijf bestuursleden zullen volgend jaar naar het buitenland gaan, dus we 262 

wisselen wederom in juni. Er zal dan vervolgens in september nog een 263 

Financiën ALV plaatsvinden. Wij waren vorig jaar de eerste die met deze 264 

nieuwe indeling te maken kregen en hierbij hebben we gemerkt dat het 265 

allemaal erg kort dag is, dus daarom geven we het komende bestuur 2,5 week 266 

extra.  267 

 268 

Secretaris:  269 

Voor de ledenadministratie wordt nog steeds Conscribo gebruikt. Leden 270 

kunnen zich ook inschrijven via de boekensite. We kunnen helaas niet precies 271 

zien wie zich hebben ingeschreven, maar nadat Sabine veel mails had 272 

gestuurd, kregen we hier gelukkig meer duidelijkheid over. 273 

Britt: kunnen jullie niet op de boekensite zelf bekijken wie zich hebben 274 

ingeschreven? Nee, ik heb Sabine erachteraan gestuurd en zij heeft 275 

Excelbestanden gekregen van de boekensite met gegevens. Helaas waren 276 

deze niet helemaal compleet waardoor we alsnog naar de leden moesten 277 

mailen. 278 

Britt: ik zou wel mailen over dat je die gegevens wil inzien, want dat kan als 279 

het goed is.  280 

Lisa: waarom hebben jullie dat niet meteen gedaan? Daar hebben we niet aan 281 

gedacht.  282 

Britt: ik zou aanraden om daar meteen naar te kijken.  283 

 284 

Sinds dit jaar versturen we twee babbels, een Engelse en een Nederlandse. 285 

Alleen relevante stukjes voor de internationale studenten komen in de Engelse 286 

babbel. 287 

Maarten: is het mogelijk voor Nederlandstalige leden om de Engelse babbel te 288 

krijgen? Ja, dat kan 289 

Anna: wie vertaalt de babbel? Dat doet Eline zelf.  290 

 291 

Alle leden hebben een digitale kerstkaart gekregen en deze is ook persoonlijk 292 

rondgebracht bij docenten en sponsoren. In het mailcontact met de leden 293 

gebruiken we English follows Dutch principe. Daarnaast wordt door de 294 
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secretaris elke week het postvak geleegd en deze post komt bij 295 

de juiste bestuursleden terecht.  296 

 297 

De secretaris is ook verantwoordelijk over de sociale media. Elke week wordt 298 

tijdens de bestuursvergadering een planning gemaakt voor de verschillende 299 

sociale media. Op Facebook hanteren we ook het English follows Dutch 300 

principe. Sinds dit jaar hebben wij ook een Instagramaccount om leden een 301 

kijkje te geven achter de schermen. LinkedIn wordt ook meer gebruikt, we 302 

plaatsen namelijk bij elke formele activiteit een bericht op LinkedIn. Op 303 

Twitter plaatsen we ook een stukje over de formele activiteiten. De website 304 

wordt ook beheerd door de secretaris. Deze website is dit jaar vertaald naar 305 

het Engels, zodat internationale leden ook van alles op de hoogte zijn.  306 

 307 

De Commissie Formele Activiteiten valt ook onder Eline. In november hebben 308 

we een bezoek gebracht aan de Slimste Mens. Er stond een lezing van Uber op 309 

de planning, maar die mevrouw is heel slecht bereikbaar en heeft al twee keer 310 

afgezegd. Om deze reden willen we het nog een keer opnieuw proberen te 311 

plannen, maar mocht dit niet lukken zijn we al hard op zoek naar 312 

alternatieven.  313 

Anna: Maarten is gestopt in onze commissie, hebben jullie nog een gesprekje 314 

met hem gehad daar over? Ja. 315 

Lisa: waar denken jullie dat het aan ligt, dat er zoveel mensen stoppen? Er 316 

zijn verschillende redenen, dus daar zit geen samenhang tussen.  317 

Erin: het is lastig, want het blijft vrijwillig dus je kunt leden niet verplichten.  318 

Anna: dat snap ik, maar het is wel vervelend dat leden stoppen 319 

Sanne: het is wel vreemd, want in ons jaar is het geen een keer gebeurd, dus 320 

het is ook iets wat je als bestuurslid uitdraagt. Als het meerdere keren 321 

gebeurt, moet je misschien naar jezelf kijken.  322 

Britt: je kunt ze inderdaad niet verplichten, maar het draagt wel een bepaald 323 

beeld uit als er zo makkelijk mee om wordt gegaan. 324 

Steffi: hoe hebben jullie het aangepakt als er iemand stopt? We hebben het in 325 

de vergadering met de commissie besproken en later ook persoonlijk met het 326 

lid.  327 

Anna: nu was ik degene die boos moest worden, maar het maakt meer indruk 328 

als jullie het doen. 329 

Maarten: wat doen jullie als er iemand stopt? Dan wordt er naar een nieuw lid 330 

gezocht. 331 

Maud wil hier nog even aan toevoegen dat het inderdaad om hele 332 

uiteenlopende redenen zijn dat de commissieleden zijn gestopt en we kunnen 333 

hen niet verplichten om tegen de zin in door te gaan met het commissiewerk.  334 

 335 

In de Carrièrecommissie zitten twee Engelse leden wat in het begin erg 336 

wennen was, maar nu verloopt dat soepel. In december heeft deze commissie 337 

de CV-check georganiseerd samen met Integrand. Om het aantrekkelijker te 338 

maken hebben we een lunch erbij gedaan, dit is gelukt want er waren 20 339 

leden aanwezig. In februari wordt weer Master Your Finances georganiseerd en 340 

er staat ook een samenwerking met Career Service Letteren. De commissie 341 

heeft ook FutureM weer opgepakt. In het eerste half jaar zijn we actief bezig 342 

geweest met bedrijven benaderen. Het tweede half jaar is vooral gericht op de 343 

promotie. Hiervoor wordt eind februari en begin april een Facebookpost 344 
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geplaatst en er is ook een nieuwe poster aangevraagd, omdat 345 

de oude al zo lang op de deur hangt dat deze niet meer opvalt. In januari 346 

stond er een stukje in de babbel en afgelopen november stond er ook een post 347 

op Facebook. In maart zullen er ook collegeslides worden opgestuurd naar de 348 

docenten zodat het onbewust opvalt bij leden.  349 

Britt: wat voor bedrijven doen er mee? In elk geval het Ministerie van Justitie, 350 

maar ook een aantal bedrijven binnen Nijmegen.  351 

Lisa: het is vervelend als je elk jaar nieuwe bedrijven moet gaan zoeken, want 352 

niemand meldt zich aan, vaak alleen oud-bestuur of het huidige bestuur. 353 

Misschien is het beter om er volgend jaar mee te stoppen, maar je kunt leden 354 

wel helpen om een bedrijf te zoeken om mee te lopen.  355 

Britt: bij het jaar van Milou liep het wel heel erg goed, de universiteit was erg 356 

enthousiast. Ik zou het zelf ook best willen doen en de rest van de derdejaars 357 

misschien ook wel.  358 

Lisa: stuur anders een mail naar de derdejaars, je hebt de e-mailadressen 359 

ervoor 360 

Britt: of doe juist wel collegepraatjes in plaats van collegeslides bij de 361 

derdejaars. Wij zitten nu in kleinere groepen dus ik denk dat jullie het niet 362 

moeten opgeven. 363 

Erin: ik wil namens Milou praten, want zij heeft dit met de goede intentie 364 

opgezet. De universiteit heeft ook een netwerk, daar zitten ook kansen. 365 

Hiervoor kan je Career Service Letteren gebruiken. Eline: We werken nu ook 366 

voor andere dingen samen met Career Service en we mogen hun netwerk 367 

gebruiken. 368 

Sanne: Career Service is ook al op de hoogte en zij waren heel erg 369 

enthousiast. Noem het volgende week ook op de borrel en heb je praatje 370 

klaar, hier zijn erg veel kansen in te winnen. Er zijn weinig mensen die weten 371 

wat ze willen namelijk. 372 

Erin: je kunt deelnemers een verhaaltje laten schrijven. Britt: die zijn er al. 373 

De samenvattingen vallen ook onder de Carrièrecommissie. Er is gebleken dat 374 

in de samenvattingen van vorig jaar wat fouten zaten waardoor we nu de 375 

leden de samenvattingen laten inzien.  376 

Anne: onze track is nu in het Engels en daardoor komen veel dingen niet 377 

overeen qua stof. Eline: Bij de C&O track komt het nog wel overeen, maar we 378 

gaan meer promoten dat leden samenvattingen kunnen aanleveren.  379 

Chanel: ik zou het op Facebook zetten vlak voor de tentamenweken. 380 

Lisa: het zijn vaak dezelfde mensen die samenvattingen maken, dus spreek 381 

hen aan.  382 

 383 

Eline neemt dit jaar ook plaats in het SOLve. Dit is een overlegorgaan waar, 384 

van elk bestuur van de Faculteit der Letteren, één bestuurslid in zit. Tot nu toe 385 

hebben we onder andere het rouwprotocol besproken, dit willen ze faculteit 386 

breed maken, omdat GSV bijvoorbeeld geen rouwprotocol had toen er een lid 387 

overleed.  388 

Erin: wij hebben een eigen rouwprotocol, dus zorg dat het niet te algemeen 389 

wordt, elke vereniging is anders. Eline: het is ook meer de basis, maar iedere 390 

vereniging kan hier een eigen invulling aan geven. Verder is 391 

internationalisering besproken, waarbij gebleken is dat het bij andere 392 

verenigingen minder soepel gaat dan bij ons.  393 

 394 
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Penningmeester 395 

De begroting is nog steeds in balans. Een aantal leden hebben zich 396 

uitgeschreven waardoor de contributie lager is dan verwacht. We dachten ook 397 

dat de sponsorbedragen wat lager zouden uitvallen, maar dit valt reuze mee. 398 

Sinds dit jaar hebben we de iZettle: een pinautomaatje die we kunnen 399 

verbinden met onze telefoon. Dit hanteren we wel alleen bij bedragen boven 400 

de €5,-, omdat er 2% naar iZettle gaat. Het voordeel van deze iZettle is dat 401 

het veel makkelijker is, maar er is ook veel minder contant geld in omloop. 402 

Lotte maakt ook gebruik van Conscribo. Helaas is het niet gelukt om het hele 403 

verslag in Conscribo te zetten, omdat het al eerder is gebruikt in 2013-2014. 404 

Daarom heeft Lotte nu een boekjaar aangemaakt van 2014-2017 zodat de 405 

opvolger wel alles in Conscribo kan zetten.  406 

Steffi: waarom sturen jullie niet een mail naar Conscribo dat ze het oude 407 

boekjaar even verwijderen zodat Lotte gewoon verder kan? Lotte heeft dit al 408 

besproken met de maker van Conscribo en het is mogelijk om dit oude 409 

boekjaar te verwijderen, maar dan worden ook al Eline’s gegevens verwijderd 410 

en dat is niet handig.  411 

Erin: ik vind het een erg goede oplossing.  412 

Alle incasso’s zijn wel gedaan met Conscribo. 413 

Steffi: weet je wel hoe Conscribo werkt? Ja. 414 

Britt: hoe werkt iZettle? Het werkt heel goed, we hebben geen storingen 415 

gehad. Om de week wordt het bedrag op onze rekening gestort en alles is heel 416 

erg overzichtelijk.  417 

Britt: zien jullie allemaal hetzelfde op jullie app? Ja.  418 

 419 

Lotte gaat nu de bestuursbegroting presenteren.  420 

Inkomsten  421 

In de eerste bestelperiode voor de boeken hebben we €1100,- opgehaald aan 422 

sponsoring en we verwachtten.  423 

Britt: wat houdt de reservering in? Vorig jaar na de introductie was er een 424 

groot geldbedrag over. We hebben besproken wat we hiermee gaan doen. We 425 

hebben een deel naar de introductie van volgend jaar gedaan, een ander deel 426 

naar het jaarboek.  427 

Elk jaar maakt Ragweek een kalender waar 24 besturen van Nijmegen schaars 428 

gekleed opstaan. De opbrengst gaat naar het goede doel. Dit jaar is het een 429 

goed doel dat wij hebben aangedragen, namelijk Estrela de Favela. Vanaf 6 430 

maart zijn ze te koop.  431 

Maarten: wie had de beste foto vorig jaar gewonnen? Ons oude bestuur. 432 

Chanel: je kunt de kalender nog steeds kopen, ze liggen keurig opgeborgen.  433 

Uitgaven 434 

We hebben relatief veel uitgegeven aan relatiegeschenken en merchandise. Dit 435 

komt omdat de doppers en de pennen op waren. Helaas waren de doppers niet 436 

meer te krijgen, dus we hebben gekozen voor fruit infusers. Daarnaast vonden 437 

we het leuk om een ander relatiegeschenk te doen, dus we hebben gekozen 438 

voor notitieboekjes. Verder hebben we de iZettle gekocht. 439 

Steffi: zitten we in een andere categorie bij het SOFv? We hebben 490 leden, 440 

dus de contributie is lager.  441 

De Babylonstickers staan erop, omdat we deze niet gesponsord hebben 442 

gekregen 443 

Lisa: zijn deze nog op te halen? Ja, deze liggen op de Babylonkamer. 444 
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Erin: waarom staat het printen van samenvattingen op de 445 

begroting? De printer was kapot en we kwamen er pas laat achter dat we 446 

gratis op de gang kunnen printen. Hier waren de oud-bestuursleden niet van 447 

op de hoogte.  448 

Erin: hoe bevalt de nieuwe camera? Heel goed, helaas is er wel tijdens de 449 

introductie bier overheen gekomen maar hij werkt nog naar behoren.  450 

De bijdrages die we hebben geleverd aan de commissies zijn hetzelfde 451 

gebleven in vergelijking met de beginbegroting. Er is alleen €100,- extra naar 452 

de Studiereiscommissie gegaan. Het Babylonmagazine wordt elke keer op 453 

€780,- geschat en de constitutieborrel is iets duurder uitgevallen dan gehoopt. 454 

Britt: waarom staat er BM1 bij die van december? Dat komt omdat Britt’s 455 

laatste BM nog onder Chanel’s jaar valt. Het Actieve Leden Uitje zal ongeveer 456 

€1000,- kosten en de Actieve Leden Avond heeft tot nu toe €28,- gekost.  457 

Het jaarboek staat geschaard onder actieve leden. Er liggen vragenlijsten op 458 

de Babylonkamer waar we een jaarboek van gaan maken. Deze zal 459 

gedeeltelijk gefinancierd worden vanuit Babylon zodat het voor iedereen leuk 460 

blijft, of je nou actief lid bent of niet. De boodschappen voor de maandelijkse 461 

lunches zijn ongeveer gelijk en op de eerste borrel hebben we een gratis fust 462 

aan onze leden gegeven. Hierdoor waren de leden heel erg enthousiast, ook 463 

de nieuwe leden. Er hebben ook snoepgoed gekocht om uit te delen tijdens de 464 

tentamens en we hebben dit jaar een merchandiseposter geprint. 465 

Erin: wat wordt er bedoeld met kameraankleding? We hebben dozen gekocht 466 

om de kasten flink op te kunnen ruimen zodat alles goed doorgegeven kan 467 

worden naar het volgende bestuur.  468 

Britt: ik zie dat jullie voor €200,- hebben ingekocht voor de 469 

Ragweekkalenders, hebben jullie overwogen om er minder in te kopen? Dit 470 

hebben we zeker gedaan, maar we hebben van andere verenigingen gehoord 471 

dat ze heel hoog zouden bieden en wij waren de 24e op de kalender. Als we 472 

lager hadden geboden, waren we er dus niet op gekomen.  473 

Britt: veel verenigingen doen het ook samen, hier kan je ook nog naar kijken. 474 

Sanne: ik snap dat het leuk is, maar die kalenders verkopen niet. Natuurlijk 475 

valt het te proberen, maar als het weer niet lukt dan zou ik meegeven voor 476 

volgend jaar om het niet te doen. Lotte: we hebben ook heel erg getwijfeld en 477 

hebben de RvA om advies gevraagd. Vanwege de banden met Ragweek en het 478 

feit dat wij zelf het goede doel hebben aangedragen, hebben we besloten om 479 

mee te doen. 480 

Sanne: heel leuk dat jullie weer meedoen, maar houd dus in gedachte dat 481 

€200,- veel geld is.  482 

Erin: bij inkomsten stond €150,- bij de Ragweek, je gaat dus al uit van een 483 

verlies van 5 kalenders. Lotte: dat klopt, de rest kunnen we eventueel 484 

weggeven en anders draaien we zelf voor de kosten op. 485 

Erin: die discussie hebben wij toen ook gehad en wij zijn er toen zelf voor 486 

opgedraaid.  487 

Lisa: wij hebben het hier vorig jaar ook over gehad, maar toen vonden wij dit 488 

niet correct. Het is niet erg om het weg te geven, omdat je nu wel iets voor 489 

een goed doel hebt gedaan.  490 

Chanel: als je er iets nuttigs mee doet en het netjes oplost, is dat prima te 491 

verantwoorden.  492 

Lisa: inderdaad, wij konden dit vorig jaar niet. Lotte: we zullen het zeker 493 

meegeven voor volgend jaar. 494 
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 495 

Uiteindelijk zijn we op een resultaat van €413,96 uitgekomen. We willen graag 496 

een discussie op gang brengen over een goed idee om dit geld aan te 497 

besteden.  498 

Sanne: Wij zaten vorig jaar op een nog hoger resultaat en toen hebben we 499 

besloten om activiteiten goedkoper te maken. Dit is iets waarmee je de 500 

meeste leden kan bereiken.  501 

Lisa: wij hebben het nog te weinig gedaan.  502 

Sanne: klopt, uiteindelijk was er nog een groot bedrag over.  503 

Maarten: ik zou inderdaad ook de activiteiten goedkoper maken. Ik heb al van 504 

veel mensen gehoord dat het bij de Diesweek heel duur was om aan alle 505 

activiteiten deel te nemen. Misschien is het een optie om 1 of 2 activiteiten 506 

van de Diesweek goedkoper te maken. Lotte: het is een voordeel dat de 507 

opbrengsten van de BaMyPo al naar de CIA gaan, maar ik ga volgende week 508 

even naar een oplossing kijken met Hanneke en de penningmeester van de 509 

CIA.  510 

Lisa: als leden dat nu al aangeven, is dat dan niet te laat? Ik zou vanavond de 511 

knoop doorhakken 512 

Maarten: ik heb van veel mensen al gehoord dat ze niet gaan, omdat het zo 513 

duur is. 514 

Lisa: wie jarig is trakteert.  515 

Lotte: we hebben het er zeker al over gehad om activiteiten aantrekkelijker te 516 

maken 517 

Chanel: het is een goede oplossing, maar de CIA heeft geld genoeg. Wij 518 

hebben de discussie vorig jaar ook gehad, omdat we veel geld over hadden. Er 519 

is een grote kans dat dit nu weer gebeurt, dus begin alvast met brainstormen. 520 

Toen wij deze discussie hadden, waren alle activiteiten al geweest. Je moet 521 

ook niet gelijk teveel geld uitgeven, omdat er ook altijd iets mis kan gaan, 522 

maar maak vast een plan.  523 

Lisa: je kunt ook best risico’s nemen, omdat het al jaren op dezelfde manier 524 

gaat. Als je bijvoorbeeld een drankje voor elk lid betaalt op een activiteit is dat 525 

een klein gebaar, maar dit wordt erg gewaardeerd.  526 

Anna: ik weet ook dat de organisatoren van de Beerolympics geld tekort 527 

hebben.  528 

Chanel: dit is weer de CIA.  529 

Maarten: ze hebben hier zelf ook al een oplossing voor bedacht.  530 

Lotte: we gaan het hier zo snel mogelijk over hebben. 531 

 532 

Lotte gaat nu even de twee commissiebegrotingen bespreken van de 533 

Studiereiscommissie en de Sportcommissie. 534 

We hebben dus €100,- extra aan de commissie gegeven vanwege 535 

onverwachte annuleringskosten. We wilden genoeg budget overhouden voor 536 

eventuele andere onverwachte kosten. Er zijn minder studenten die meegaan 537 

dan verwacht waardoor we met de begroting ook minder goed uitkwamen. Op 538 

dit moment is de begroting wel gewoon gezond.  539 

 540 

De wintersport is net geweest en dit is de enige grote activiteit van de 541 

Sportcommissie. Helaas kunnen we niet meedoen aan de Batavierenrace. 542 

Lisa: er staat niet bij hoeveel deelnemers er waren. Lotte: dit waren er 29. 543 

Voor de wintersport kwamen we uit op €600,- in de plus, maar we hebben 544 
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besloten om tijdens de wintersport de kroegentocht te betalen 545 

en op de laatste dag korting te geven op het diner.  546 

Sanne: zijn de helmen ook betaald? Nee, dit zit bij de betaling van de 547 

deelnemers in. 548 

Sanne: hoe kwam het dat jullie eerst op €600,- in de plus uitkwamen? De reis 549 

van Skistuds was €349,- en wij hadden €375,- voor de leden gerekend. De 550 

truien werden echter voor 100% gesponsord in plaats van voor 50% en qua 551 

boodschappen was ook alles heel soepel geregeld. Alles is goedkoper uitgepakt 552 

dan begroot, terwijl we wel de begroting van vorig jaar hadden gebruikt.  553 

Lisa: dat van die truien was toch al voor de wintersport bekend? Klopt, maar 554 

pas nadat de betalingen open waren. 555 

Hanneke: er is ook iemand uit de commissie gestapt waardoor de 556 

penningmeester is overgestapt naar de functie secretaris. Ik had hierdoor veel 557 

overgenomen en we kwamen pas laat achter veel dingen. 558 

Chanel: ik vind dat jullie het goed opgelost hebben 559 

Lisa: leuke oplossing, maar je had er van tevoren beter rekening mee moeten 560 

houden. 561 

Sanne: uiteindelijk hebben jullie het inderdaad goed opgelost.  562 

Hanneke: we hadden ook berekend dat er toeristenbelasting bij zou komen, 563 

dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Daarnaast waren er 5 leden die al een 564 

aanbetaling hadden gedaan en niet meegingen.  565 

Erin: ik zou vooral die toeristenbelasting goed in het draaiboek zetten. 566 

Sanne: de volgende keer kan je de organisatie ook even bellen over de 567 

toeristenbelasting.  568 

 569 

Eindbalans 570 

Chanel: waarom staat het Congres zo ver in de plus? Mark heeft een begroting 571 

opgesteld waarbij we €565,- in de plus uitkwamen. Als dat zo blijft dan 572 

kunnen we geld teruggeven, of iets extra’s doen. We komen zo hoog in de 573 

plus uit omdat Mycelium bijlegt.  574 

Sanne: kunnen jullie het niet met de docenten bespreken dat jullie zoveel geld 575 

over hebben? 576 

Lisa: dit zou ik niet doen, want anders gaan de docenten alle activiteiten 577 

uitpluizen en dan krijg je voor alle activiteiten minder geld. 578 

Erin: je kunt hiermee echt uitpakken, plak er een diner aan vast of doe 579 

onbeperkt drank en eten. 580 

Chanel: het is natuurlijk een schatting, het was vorig jaar ook zo hoog.  581 

Britt: kijk anders eens naar sprekers, die waren vorig jaar heel duur. Maud: 582 

we zijn nu nog bezig met een plan, maar we zijn al wel heel lang begonnen 583 

met dingen te regelen. 584 

Lisa: vorig jaar hebben we alles super luxe gemaakt. Synergy houdt 585 

bijvoorbeeld een carrièredag, dus vraag eens aan hen wat zij allemaal voor 586 

extraatjes doen.  587 

Lotte gaat binnenkort even zitten met de penningmeester van de 588 

Congrescommissie om goed naar de begroting te kijken.  589 

Lisa: je kunt ook betalen op Facebook om berichten te promoten, vorig jaar 590 

hebben we reclame op schermen in de Refter gedaan, maar dit zag bijna 591 

niemand. Maud: het gevaarlijke hiervan is dat berichten waarvoor je niet 592 

betaalt ondergesneeuwd worden, maar een keer kan dat wel.  593 
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Elke commissie heeft een eigen penningmeester aan wie Lotte 594 

aan het begin van het jaar trainingen heeft gegeven. Hierbij heeft ze zich 595 

specifiek toegespitst op de verschillende commissies. Vlak voor een grote 596 

activiteit heeft Lotte altijd even contact met de penningmeester. Destijds is er 597 

ook een startbegroting aan de commissies meegegeven waarbij aan de 598 

Carrièrecommissie en de Commissie Formele Activiteiten is benadrukt dat zij 599 

het geld mogen gebruiken om activiteiten aantrekkelijker te maken.  600 

 601 

Lotte heeft ook het contact met de sponsorleden, omdat de Commissaris 602 

Externe Betrekkingen ontbreekt. De sponsortraining is in verschillende 603 

groepjes gegeven. Het bedrijvenbestand is ook geüpdatet en gedeeld met alle 604 

sponsorleden. Het bijhouden van dit bestand is de verantwoordelijkheid van 605 

Lotte.  606 

Britt: hebben de sponsorleden contact opgenomen voor ze een nieuw bedrijf 607 

benaderden? Niet per se direct met Lotte, maar wel met een functionaris.  608 

 609 

Het afgelopen half jaar hebben we de focus gelegd op de merchandise. We 610 

hebben onder andere nieuwe relatiegeschenken, namelijk een notitieboekje 611 

met oranje Babylonpen. Voor leden hebben we Fruit infusers ingekocht met 612 

het Babylonlogo erop en ook tasjes en vesten zijn te bestellen. We gaan de 613 

merchandise in februari nog meer promoten.  614 

Chanel: complimenten voor de poster die jullie hebben gemaakt. Ik vind het 615 

erg leuk dat jullie daar zoveel moeite in hebben gestoken.  616 

 617 

De studiereis gaat dit jaar naar Dublin. Het regelen hiervan is erg soepel 618 

gegaan en de commissie loopt erg goed. Helaas was er wat moeite met 619 

inschrijvingen, maar we hebben het goed gepromoot overal. 620 

Sanne: waarom hebben jullie gepromoot met een loting? Hier hebben we zelf 621 

over gediscussieerd, maar we verwachtten dat het erg in trek zou zijn, omdat 622 

het goedkoper was dan de afgelopen twee jaren. Achteraf hadden we hier een 623 

beetje spijt van, maar het was te laat om dit terug te draaien. We hebben de 624 

loting eraf gehaald, maar uiteindelijk maakte dat niet veel meer uit.  625 

Lisa: waarom hebben mensen zich niet aangemeld? Er waren toch mensen die 626 

het duur vonden en er waren veel tweedejaars die deelnamen aan de 627 

wintersport. Ze moesten daarom een afweging maken, omdat beide te duur 628 

was.  629 

Lisa: het is dus alsnog te duur voor een Europareis. Bij Rio de Janeiro was het 630 

relatief goedkoop, dus dit is een afweging voor volgend jaar. Lotte gaat dit 631 

zeker meegeven aan haar opvolger zodat die kan kijken naar een goedkopere 632 

locatie. 633 

Steffi: Maud, hoe duur was de reis naar Budapest? €350,- zonder beurs, dus 634 

dat is ongeveer gelijk.  635 

Chanel: misschien gaan er zo weinig mensen mee omdat het in de UK is. Veel 636 

tweedejaars gaan daar misschien volgend jaar studeren.  637 

Britt: misschien ligt het aan het feit dat er geen studiefinanciering meer is. 638 

Steffi: ik had zelf vooral dat je naar Dublin een weekendje kan voor €100,-.  639 

Marco: het contrast was gewoon heel groot. Iedereen was warm gemaakt met 640 

reizen naar Peking en Rio de Janeiro. 641 

Lisa: en het is ook geen exotische bestemming als Spanje waar het lekker 642 
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weer is. 643 

Sanne: het is een combinatie van allerlei factoren. 644 

Erin: ik blijf er wel bij dat het erg goed is dat jullie voor een studiereis binnen 645 

Europa hebben gekozen.  646 

Lotte: het nadeel was dat je een groepsticket moest boeken wat veel duurder 647 

uitvalt dan wanneer je zelf gaat.  648 

 649 

Anne, Marco, Maarten en Bianca gaan weg om 21.14.  650 

Lisa: ik zou er wel achteraangaan wat de precieze reden is 651 

Sabine: ik kan me ook voorstellen dat veel huidige tweedejaars sparen voor 652 

hun buitenlandsemester.  653 

Sanne: ik schrok wel van het lage aantal deelnemers. 654 

Anne: er zijn niet heel veel actieve eerstejaars, dat kan ook een oorzaak zijn. 655 

Sanne: voor een studiereis moet je niet per se actief zijn, het is een groot iets. 656 

Chanel: de stap is wel makkelijker als je actief lid bent. 657 

Maarten: alle actieve eerstejaars zijn ook al mee op wintersport gegaan en het 658 

is allebei erg duur. 659 

Lotte: het minimum aantal was behaald, maar een commissielid besloot te 660 

stoppen omdat haar oom ging trouwen. Ze wilde niet naar iets toewerken 661 

waar ze zelf niet aan zou kunnen deelnemen. Daarom gaan er 29 mensen mee 662 

waaronder 2 docenten.  663 

Uiteindelijk moesten ook echt de vliegtickets geannuleerd worden en op een 664 

gegeven moment kan je niks meer doen. We wilden ook niet te irritant 665 

overkomen. De begroting is gelukkig wel goed opgelost en we zullen een SNUF 666 

beurs krijgen van €40,-. Er is een mooie afwisseling aan formele en informele 667 

activiteiten. 668 

Chanel: leuk dat je zelf al op onderzoek uit bent geweest, het is echt een 669 

voordeel dat je alles al weet.  670 

 671 

De Bedrijvendag vond op 1 december 2016 plaats in de Waagh. De commissie 672 

is al in juni gestart en in september waren bijna alle bedrijven bekend. Met de 673 

sponsoring liep het ook vrij soepel. Alleen de inschrijvingen gingen niet zo 674 

goed. We hebben veel gepromoot, maar we merkten ook dat bijvoorbeeld het 675 

kerstdiner in dezelfde periode was. Daar wilden mensen liever hun geld aan 676 

besteden en we misten ook de derdejaars.  677 

Lisa: waarom benoem je niet dat er veel colleges waren? Dat was inderdaad 678 

ook een oorzaak, we hadden het al in juni gepland en hier totaal geen 679 

rekening mee gehouden. De masterstudenten hadden ook college. 680 

Lisa: het is een grote fout geweest om daar niet meer naar te kijken. 681 

Sanne: wij hadden voor grote activiteiten een week gepland waarin het zou 682 

kunnen plaatsvinden.  683 

Lisa: juist voor een hele dag kan je het niet op een collegedag doen, want 684 

daarmee val je het D-team aan. Ik hoop dat jullie hiervan geleerd hebben.  685 

Lotte gaat meegeven voor volgend jaar om de roosters op te vragen, wij 686 

wisten namelijk niet dat dat kon.  687 

Britt: op zich was dit niet het grootste probleem, er waren namelijk ook niet 688 

veel docenten en dat is erg jammer. Lotte: Lucie wilde komen maar dat ging 689 

door ziekte niet. 690 

Britt: er moeten er eigenlijk twee komen, die regel hebben wij met de 691 

opleiding. Houd dit vooral in je achterhoofd met betrekking tot het congres. 692 
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Als docenten er veel zin in hebben dan kan je er heel veel mee. 693 

Lotte: we hebben wel geprobeerd om de werkcolleges te verzetten, maar dat 694 

ging niet.  695 

Sanne: zet voor volgend jaar heel duidelijk in het draaiboek dat de roosters 696 

gecheckt moeten worden, ook al moet je de bedrijven dan iets langer aan het 697 

lijntje houden. Leer daarvan voor volgend jaar. Ik vond de bedrijven namelijk 698 

allemaal wel heel erg leuk, maar ik hoorde ook van de RvA dat er minder 699 

deelnemers waren.  700 

Chanel: is het een idee om de Bedrijvendag naar het tweede half jaar te 701 

verplaatsen? Hier hebben we achteraf inderdaad ook over nagedacht. 702 

Chanel: als ik in Nederland was, zou ik gekomen zijn. Je moet het namelijk 703 

meer hebben van de tweede-en derdejaars. 704 

Lotte: we hebben het hier dus over gehad, maar we wilden het niet te dicht op 705 

het congres.  706 

Chanel: in december zitten veel bedrijven ook al vol met de sponsoring. 707 

Britt: waarom hebben jullie het uiteindelijk niet in het tweede half jaar 708 

gedaan? Omdat we het hier pas achteraf over gehad hebben.  709 

Maud wil nog toevoegen dat leden de mogelijkheid hadden om een halve dag 710 

te gaan en dit hebben best veel mensen gedaan.  711 

Sanne: goede oplossing. 712 

 713 

Commissaris Interne Betrekkingen 714 

Iedere drie weken heeft Sabine een afspraak met Lucie. De studieadviseurs 715 

schrijven ook altijd een column in het Babylonmagazine. Dit is een keer niet 716 

gebeurd om dat beide studieadviseurs ziek waren. 717 

Lisa: hoe is dit opgelost? Het artikel van Thom was te lang, dus dat hebben we 718 

zo gelaten om deze pagina op te vullen. 719 

 720 

Binnen de Voorlichtingscommissie heeft de voorzitter contact met het 721 

meeloopleger. Lucie is hier erg bij betrokken 722 

Erin: in hoeverre hebben buitenlandse studenten met Nederlandse studenten 723 

geskypet? Dat is niet gebeurd, maar het kan zijn dat dat het aankomende half 724 

jaar nog gebeurt.  725 

Britt: hoe gaat het contact met Lucie? Heb je het gevoel dat ze je kan helpen? 726 

Het gaat erg goed en ze kan ook altijd helpen.  727 

Sanne: heeft ze een gesprek gehad met iedereen? Ja, het was heel fijn om te 728 

evalueren hoe het gaat.  729 

 730 

Aan het begin van het jaar hebben we ons voorgesteld en ook verteld wat wij 731 

willen bereiken. De afspraak was dat er twee docenten aanwezig zouden zijn 732 

bij formele activiteiten. Dit is dus bij de Bedrijvendag niet gelukt. 733 

Lisa: zijn jullie nog langs de kamers gegaan? Ja, dit hebben we gedaan, maar 734 

veel docenten hadden college op die tijden. Dit hebben we teruggekoppeld 735 

naar Lucie. 736 

Lisa: ik zie vaak in de notulen staan dat je docenten mailt en dat zij niet 737 

terugmailen, waarom ga je er niet gewoon langs? Ik wil je meegeven dat je dit 738 

doet, hier mag meer actie in zitten.  739 

Britt: dit geldt ook voor activiteiten, doordat je ze mailt wordt de 740 

betrokkenheid nog minder.  741 
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In het Babylon Magazine hebben we een nieuwe docent 742 

geïnterviewd voor Docent uitgelicht, dit vond zij erg leuk. Verder zijn we 743 

langsgegaan met zelfgemaakte koekjes op de Dag van de Leraar wat ook erg 744 

werd gewaardeerd.  745 

De Opleidingscommissie had geprobeerd om contact met ons te leggen. 746 

Helaas ging de feedbacksessie van na de tentamenweek niet soepel, omdat er 747 

totaal geen input kwam vanuit de opleidingscommissie.  748 

Britt: hebben jullie daarna ook niks meer afgesproken? We wilden het anders 749 

indelen, maar we hebben nooit meer wat gehoord. Het moet natuurlijk ook 750 

van twee kanten komen.  751 

Britt: op een gegeven moment houdt het ook gewoon op, jullie hebben hen 752 

heel veel kansen gegeven. Wie staat er boven die commissie? Mevrouw 753 

Starren.  754 

Lisa: ik zou er toch nog een keer achteraangaan samen met hun voorzitter, 755 

want het is toch heel fijn om contact met hen te hebben.  756 

Britt: het is wel bevorderlijk voor het contact met de studie en docenten, er 757 

valt nog steeds veel uit te halen.  758 

 759 

Het contact met de nieuwe leden is met de introductie begonnen. Wij waren 760 

allemaal intromama behalve Lotte, maar zij heeft elke dag met een ander 761 

groepje meegelopen. Dit heeft ervoor gezorgd dat het contact laagdrempelig is 762 

en dat wij makkelijk te bereiken zijn.  763 

 764 

Sabine en Hanneke zijn dit jaar begonnen met het maken van een jaarboek. 765 

Er is voor gekozen om dit boek niet te groot te maken, omdat zij het maar 766 

met z’n tweeën doen. We laten de vragenlijsten voor dit boek invullen door 767 

iedereen aangezien veel leden die wel actief zijn niet in een commissie zitten.  768 

Chanel: zijn jullie hier nog niet aan begonnen? Jawel, vanaf afgelopen week 769 

zijn de vragenlijsten uitgedeeld. 770 

Lisa: aan wie heb je deze gegeven? Bij commissievergaderingen. 771 

Lisa: misschien is het leuker als er ook algemene dingen inkomen, laat 772 

bijvoorbeeld leden een stukje schrijven. 773 

Britt: misschien kan je Google Forms gebruiken? Dat je een link in een 774 

Facebookpost of mail zet zodat leden deze meteen in kunnen vullen, dan heb 775 

je meteen alle info en dan kan dat in het jaarboek gezet worden.  776 

Sabine vertelt dat het pas het eerste jaar is en dat we willen aftasten of het 777 

aanslaat. 778 

Erin: geven jullie de vragenlijsten alleen aan actieve leden? We hebben ons 779 

niet toegespitst op de actieve leden, er zit ook maar een vraag in over 780 

commissiewerk.  781 

Sanne: het is een goed idee om Google Forms mee te geven voor volgend jaar 782 

mocht dat niet lukken 783 

Britt & Chanel: dat moet niet heel moeilijk zijn.  784 

Chanel: ik vind het wel een erg leuk idee.  785 

 786 

We hebben in december een sinterklaasactie georganiseerd waarbij leden een 787 

schoentje konden kleuren en er dan iets lekkers in kregen op 5 december. Erg 788 

veel leden hebben hier aan meegedaan.  789 

 790 
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De maandelijkse lunches worden goed bezocht, mede door de 791 

goede promotie op Facebook en Instagram.  792 

 793 

Het meeloopleger van de Voorlichtingscommissie wordt dit jaar geregeld via 794 

een WhatsAppgroep, dit is veel makkelijker communiceren. Er heeft ook al een 795 

proefstudeerdag plaatsgevonden. De reünieborrel loopt helaas niet erg storm. 796 

Lisa: hebben jullie nog geen afweging gemaakt? Nog niet, maar waarschijnlijk 797 

laten we het niet doorgaan. Er zijn 13 aanmeldingen dus er zouden in totaal 798 

25 mensen zijn. Dit jaar is de aanmelding via een andere manier gegaan, het 799 

alumnibureau had namelijk aangeboden om de mails te sturen zodat alumni 800 

zich konden aanmelden door op een link te klikken. Er is helaas gebleken dat 801 

niet iedereen de mail heeft ontvangen en dat een herinneringsmail zelfs naar 802 

een verkeerde groep alumni is gestuurd.  803 

Britt: sturen zij dan nog een excuusmail? Als het goed is wel. Wij vinden het 804 

een goed idee om het misschien volgend jaar niet te doen en dan met het 805 

lustrum wel. Het blijkt namelijk niet geschikt om elk jaar te houden en dan 806 

kan het dertigste bestuur het beter groots aanpakken.  807 

Britt: ik las ook in de notulen dat er een brief was opgesteld door de 808 

commissie, maar dat het alumnibureau het te algemeen vond, waarom zijn 809 

jullie hiermee ingestemd? Het is toch onze activiteit? Sabine en haar 810 

commissie vonden dat het alumnibureau een punt had en dat het kon zorgen 811 

voor meer animo.  812 

Lisa: misschien is het een idee voor het lustrum dat je een commissie maakt 813 

met bijvoorbeeld Maarten Hardeman en Pieter Kroes, zij hebben veel meer 814 

connecties nog.  815 

Britt: Mycelium heeft ook een bouwmeestercommissie, maar dit werkt niet. 816 

Het zou wel een goed idee kunnen zijn voor een lustrumreünie 817 

Erin: je kan ook alle oud-besturen vanaf nu in een groepsapp of 818 

Facebookgroep gooien vanaf nu. Met terugwerkende kracht gaat dit 819 

waarschijnlijk niet lukken.  820 

Sabine zegt dat ze denkt dat de reünieborrel niet door zal gaan 821 

Chanel: het is goed om het te laten rusten 822 

Britt: als je morgen de knoop doorhakt dan moet je meteen al een netjes 823 

mailtje sturen om dit te melden. Sabine: de commissie heeft hiervoor al een 824 

mail opgesteld dus die kan meteen verstuurd worden.  825 

De commissie is ook al druk bezig met de familiedag. Dit jaar zal er geen 826 

bierproeverij georganiseerd worden, maar een activiteit bij Popocatepetl en 827 

een stadswandeling. De commissie wilde Jantien van Berkel weer regelen om 828 

een praatje te houden, maar zij gaat helaas weg.  829 

 830 

Anna gaat weg om 21:49.  831 

 832 

Britt: vooral de presentatie van Lucie was vrij algemeen en het 833 

timemanagement was ook een dingetje, maar dit staat allemaal in het 834 

draaiboek.  835 

 836 

De Publicatiecommissie valt ook onder Sabine. Het stijlboek wordt nog steeds 837 

gehanteerd en alles gaat prima met het schrijven van artikelen en de 838 

tijdsplanning ervan. Er is sinds dit jaar ook een mini-magazine in het Engels. 839 
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Hiervoor worden de voorwoorden, één formeel en één informeel 840 

artikel vertaald.  841 

Sanne: wie vertaalt deze artikelen naar het Engels? Sabine en de commissie 842 

doen dat.  843 

Sanne: zit daar een dubbelcheck op? Ja, dat gaat net als met de gewone 844 

artikelen. 845 

Britt: hoe gaat het over het algemeen met de artikelen? Erg goed, Thom is 846 

een erg goede voorzitter die erop gebrand is om spelfouten eruit te halen en 847 

neemt daar erg het initiatief in.  848 

Tot nu toe is er elke maand een blog op de site verschijnen. Formele en 849 

informele artikelen worden hierbij afgewisseld. Ze worden in het Engels 850 

geschreven zodat je niet met lastige vertalingen zit.  851 

 852 

De Grafische Vormgevingscommissie valt ook onder Sabine. Aan het begin van 853 

het jaar is er een Photoshop workshop geweest, gegeven door Karin van de 854 

vorige commissie. Er werd een Indesigncursus aangeboden door het SOFv 855 

waar helaas niet iedereen aanwezig kon zijn, maar hier zijn twee leden 856 

naartoe gegaan die vervolgens de commissie alles heeft uitgelegd. De 857 

opdrachten gaan alleen nog maar via digitale formulieren voor een makkelijker 858 

overzicht.  859 

 860 

Sabine zit ook in de Toekomstcommissie, dit is een vervangend orgaan voor 861 

de Letterencommissie en het SOLve. Er moet uiteindelijk een koepel uitkomen 862 

net als Kompanio en Olympus. Je staat dan sterker met één organisatie. De 863 

commissie zit nog in haar brainstormperiode. 864 

Erin: Kompanio is ook pas dit jaar voor het eerst, dus het is heel goed om er 865 

met hun over te praten, zij zijn namelijk twee jaar bezig geweest. Sabine: we 866 

hebben al documenten gekregen van Kompanio. Erin: ik zou toch aanraden 867 

om te gaan praten, dat is makkelijker.  868 

Britt: welke verenigingen zitten erin? Knus, GSV, SVN, USA, Babylon en 869 

SODA. Britt: niet alle verenigingen? Nee, er waren maar zes verenigingen 870 

geïnteresseerd en de assessor zit er ook bij. 871 

Erin: van wie kwam het initiatief? Van Delano, wij wilden wel iemand in de 872 

commissie zodat het goed uit zou komen voor ons in de toekomst. 873 

Lisa: maak gebruik van het feit dat wij de grootste vereniging zijn en ga goed 874 

voorbereid naar de vergaderingen.  875 

Sanne: het moet gaan werken als overkoepelend orgaan, dus praat met alle 876 

verenigingen. Ik vind het wel een goed idee. 877 

Commissaris Activiteiten 878 

De eerste borrel dit jaar hebben wij met z’n vijven georganiseerd. We hadden 879 

een gratis fust geregeld wat een erg goede actie bleek te zijn. Er waren heel 880 

veel leden en we hebben veel gepraat met eerstejaars.  881 

 882 

De commissiemarkt was al erg snel gepland en we hadden het bewust over 883 

lange tijd verspreid omdat er veel colleges waren. Na de commissiemarkt 884 

bleek helaas dat we niet genoeg aanmeldingen hadden, maar uiteindelijk is 885 

dat wel gelukt.  886 

Lisa: misschien is het leuk om een promotiefilm voor commissies te maken 887 

zodat leden echt een duidelijk beeld krijgen. 888 
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Sanne: dit is een goed plan, het is vooral een handige terugval 889 

als er geen oud-commissielid aanwezig kan zijn op de commissiemarkt. 890 

Hanneke vertelt dat we gemerkt hebben dat er een meisje van de 891 

Congrescommissie ziek naar huis ging. Maud is er toen gaan staan, maar zij 892 

had natuurlijk nooit een congres georganiseerd waardoor ze het niet heel goed 893 

kon overbrengen misschien. Uiteindelijk waren er geen aanmeldingen voor die 894 

commissie, dus een filmpje is een erg goed idee. Daarnaast hebben we 895 

gemerkt dat de formele en informele commissies gemengd moeten worden op 896 

de commissiemarkt. 897 

Erin: ik zou dat van die filmpjes bij de commissies neerleggen 898 

Chanel: en geef het mee aan het volgende bestuur. 899 

 900 

De Commissie Informele Activiteiten valt ook onder Hanneke. Zij hebben tot 901 

nu toe drie borrels georganiseerd, maar helaas viel bij de eerste twee borrels 902 

de opkomst tegen. De derde borrel was na het kerstdiner, waarbij 56 leden 903 

aanwezig waren, en die was wel heel erg goed bezocht. Volgende week is de 904 

All You Need is Love borrel. 905 

Lisa: wij hebben nog geen gratis fust gehad. Maud antwoordt hier op dat Lisa 906 

wel bier krijgt van ons.  907 

In het contract staat nog steeds dat een groot bier tussen 21.00 en 22.00 €1,- 908 

is. Aan het begin van het jaar liep het contact vrij moeizaam. Er was namelijk 909 

geen bedrijfsleider dus het contact liep via iemand anders.  910 

Lisa: ik heb in de notulen gelezen dat je Max niet altijd kan bereiken, waarom 911 

niet? Het gaat niet altijd heel makkelijk, maar als je eenmaal iets vraagt dan 912 

antwoordt hij wel. 913 

Lisa: in mijn beleving is een bedrijfsleider ook zes dagen per week bij de Malle 914 

Babbe, dus je kunt er ook een keer langs gaan.  915 

Hanneke vertelt dat het eigenlijk vrij soepel gaat en dat er niks fout is gegaan 916 

behalve de locatie van de borrel in december. Dit is gelukkig allemaal heel 917 

goed opgelost en Max is ons erg tegemoet gekomen.  918 

In november heeft de CIA de dropping georganiseerd. De inschrijvingen 919 

hiervoor zaten helemaal vol en er waren vier auto’s geregeld. Helaas had een 920 

auto een klapband, wat even stress was, maar dit is goed opgelost.  921 

De CIA heeft ook het kerstdiner georganiseerd in de Waagh waarbij 56 leden 922 

aanwezig waren. Het was een groot succes en we waren erg verrast door de 923 

hoge opkomst.  924 

Drie leden van de CIA nemen plaats in de BaMyPo-commissie. De laatste 925 

BaMyPo is erg goed bezocht in vergelijking met de andere twee. Dit was ook 926 

terug te zien in de winst. 927 

Inglorious is een keer geweest wat een erg groot succes was. Hier waren veel 928 

Babylonleden aanwezig. Morgen is de tweede Inglorious.  929 

De inschrijvingen voor de Diesweek zijn sinds maandag open. De commissie is 930 

in volle gang met de voorbereidingen. 931 

Chanel: jullie hebben een heel leuk programma gemaakt! Hanneke vertelt dat 932 

dit vooral door de commissie komt, zij zijn erg creatief. 933 

Sanne: wanneer sluit de inschrijving? Daar is nog geen datum voor, maar die 934 

zijn nog wel een tijdje open. Er is ook een optie om je in te schrijven via de 935 

website. De inschrijvingen lopen goed vooral voor de cantus.  936 
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Erin: schrijf goed op in het draaiboek dat er zelf een presidium 937 

geregeld moet worden. Dat was namelijk bij ons al het geval, maar dat is niet 938 

goed opgeschreven. 939 

Britt: zorg er wel voor dat in elk geval de senior een man is. Hanneke: dat is 940 

ook zo, het presidium is al geregeld.  941 

 942 

 943 

De Sportcommissie valt ook onder Hanneke. Binnen deze commissie is erg 944 

veel gebeurd. Er zat een eerstejaars in de commissie, maar die besloot om te 945 

stoppen met de opleiding. Toen de inschrijvingen open gingen, bleek dat er 946 

twee commissieleden niet mee konden op wintersport. Hier hebben we lang 947 

over gediscussieerd, want je kiest voor de Sportcommissie, dus dan is het 948 

vanzelfsprekend dat je ook meegaat op wintersport. Ze hadden een legitieme 949 

reden om niet mee te gaan. 950 

Lisa: wat waren de redenen? Een iemand had een herkansing en de andere 951 

een blessure.  952 

Sanne: de herkansing snap ik helemaal, maar op wintersport heb je de optie 953 

om een skipas te kopen, dat hoeft niet per se. Zij is lid van de sportcommissie 954 

en kan dan misschien niet skiën maar ze had wel gewoon mee kunnen gaan. 955 

Hanneke: ze heeft er lang over nagedacht, maar uiteindelijk besloten niet mee 956 

te gaan en je kunt iemand ook niet verplichten. 957 

Lisa: misschien is het goed om de Sportcommissie en de Studiereiscommissie 958 

een soort verklaring te laten tekenen dat ze mee moeten op de reis. Dan zijn 959 

ze zich er in elk geval van bewust mits ze een goede reden hebben. 960 

Lotte: maak je de commissie dan niet onaantrekkelijker? 961 

Lisa: nee, waarom zou je een ongeschreven regel niet laten ondertekenen? 962 

Dan vestig je juist de aandacht erop.  963 

Britt: het is geen verplichting, maar meer een bewustwording. Dan heb je een 964 

zekerheid dat je in elk geval een commissie mee hebt. 965 

Chanel: ik heb met de studiereis echt benadrukt dat de leden mee moeten, 966 

daarom is er in de eerste week een meisje uit de commissie gestapt. 967 

Uiteindelijk waren er vijf commissieleden mee en de twee die niet mee waren 968 

hebben heel goed hun best gedaan, daarom zijn ze lid van de maand 969 

geworden. We zijn naar Avoriaz geweest met 29 Babylonleden, het was een 970 

erg groot succes en we hadden niks te klagen. Er zijn die week ook 971 

verschillende activiteiten georganiseerd door de sportcommissie. De week 972 

begon met een kroegentocht van Skistuds, maar die viel tegen. Op de 973 

woensdag was er een kamerkroegentocht die heel erg leuk was. In elke kamer 974 

zat er een commissielid en overal was een muziekthema. 975 

Lisa: realiseer je dat je nog steeds bestuur bent en verantwoordelijk bent. 976 

Natuurlijk is het leuk om mee te doen, maar het kan eigenlijk echt niet dat er 977 

drie van de vijf bestuursleden zijn gesneuveld. Ieder bestuur gaat er natuurlijk 978 

anders mee om, maar het is goed om rekening mee te houden.  979 

Lotte: zolang de kroegentocht duurde, is het gewoon goed gegaan.  980 

Chanel: het is in elk geval een goed leermoment, het kan altijd een keer 981 

gebeuren. 982 

Op de vrijdag zijn we uiteten geweest wat erg leuk was. De pre-skiborrel was 983 

iets eerder gepland dan normaal vanwege de tentamens. Er werd eerst een 984 

korte presentatie gehouden en daarna waren er spelletjes om goed te kunnen 985 

bonden. Iedereen vond deze spelletjes erg leuk en dit heeft er mede voor 986 
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gezorgd dat de groep zo hecht was. De après-skiborrel was ook 987 

geslaagd. Eerst was er een korte presentatie met aftermovie en daarna kreeg 988 

iedereen een fotolijstje en de leden met skiles een certificaat.  989 

Erin: hoe was de opkomst? Bij de pre-skiborrel waren drie leden niet, bij de 990 

après-skiborrel vijf niet, maar iedereen had wel een goede reden.  991 

De sponsoring ging, zoals al eerder gezegd, erg voorspoedig. De 992 

boodschappen waren snel geregeld bij de Coop en we kregen zelfs nog extra 993 

boodschappen van de Albert Heijn Daalseweg. De truien werden dus ook 994 

helemaal gesponsord. 995 

Erin: kreeg je de boodschappen makkelijk mee? Het was lastig, omdat de 996 

buschauffeur precies wilde weten van wie welke tas was. Uiteindelijk is alles er 997 

gewoon subtiel ingegooid.  998 

Lisa: misschien een leuk idee om een foto naar Bascafé en de Fuik te sturen 999 

met de truien aan, dan laat je zien hoeveel waarde eraan wordt gehecht.  1000 

De derdejaars zijn dit jaar ook bij de wintersport betrokken, zij konden zich 1001 

per mail aanmelden. Uiteindelijk is er één derdejaars die in het buitenland zat 1002 

meegegaan. 1003 

Helaas kunnen we dit jaar niet deelnemen aan de Batavierenrace, omdat we 1004 

dan op studiereis zijn. De commissie gaat binnenkort nadenken over een 1005 

nieuwe activiteit. 1006 

Erin: heb je nog naar de agenda van de NSSR gekeken? Hanneke heeft dit niet 1007 

meer gedaan, maar vorig jaar hadden een aantal jongens uit de commissie 1008 

meegedaan aan de sportdag van de RU wat erg goed bevallen was, dus dat is 1009 

een goed idee om verder uit te werken. 1010 

Britt: dit moet je wel snel doen. 1011 

Lisa: zorg dat de coördinator volgend jaar meteen aan het begin al een datum 1012 

prikt voor een dergelijke activiteit. 1013 

Sanne geeft als tip mee om naar Dodgeball te kijken als activiteit. 1014 

 1015 

Hanneke is ook coördinator van de Galacommissie. Het gala valt op 3 mei wat 1016 

iets later is dan normaal, maar dat komt omdat ismus eigenlijk ook zou 1017 

deelnemen aan het gala. Helaas is er met hun ALV tegengestemd. Het gala is 1018 

nu dus met Mundus en Postelein en daar is ook al een samenwerkingscontract 1019 

mee getekend.  1020 

Erin: is er een verdeelsleutel voor de winst? Ja, die zit erin. 1021 

Sanne: is het gala nu duurder met minder verenigingen? Nee. 1022 

Erin: hoeveel kaarten zijn er? 250, we kunnen nog ophogen naar 300 maar 1023 

dat doen we niet.  1024 

Sanne: regelen jullie ook fotografen? Ja.  1025 

Chanel: gaat het goed met de commissie? Ja, dat verloopt soepel. 1026 

Erin: is er iemand met technische kennis in de commissie? Dat is heel handig. 1027 

Hanneke weet dit niet en Lisa zegt dat zij nog wel iemand kent mocht het 1028 

nodig zijn.  1029 

 1030 

De Introductiecommissie is sinds deze week helemaal compleet. Er zitten twee 1031 

internationale studenten in de commissie.  1032 

Chanel: zeker voor de introductie is dat goed, zij kunnen goed evalueren hoe 1033 

ze de introductie hebben ondervonden. 1034 

De commissie is begonnen met het zoeken van sponsoren en dat gaat tot nu 1035 

toe erg goed. 1036 
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Lisa: misschien is het een idee om in samenwerking met de 1037 

opleiding een enquête op te stellen voor de internationale studenten. Het is 1038 

goed om te laten zien aan de opleiding waar je echt mee bezig bent. 1039 

Sanne: wat voor functies hebben de internationale studenten? Paula is 1040 

sponsorlid met een Nederlands meisje en Ryan is Captain Mentoren.  1041 

 1042 

 1043 

6. Stemming halfjaarlijks verslag 2016-2017 1044 

Voor: 8 1045 

Onthouding: 0 1046 

Tegen: 0 1047 

Het halfjaarlijks verslag van het achtentwintigste bestuur is hiermee aangenomen. 1048 

7. W.V.T.T.K. 1049 

Chanel: ik vind dat jullie goed bezig zijn. Jullie hebben het soms zwaar te 1050 

verduren met een actief eerste jaar. Daarnaast is het aan de ene kant fijn dat wij 1051 

wegwaren, maar ook wel een beetje eng. Iedereen sluit zich daar bij aan.  1052 

 1053 

Erin: zijn er dit jaar ook bedrijfsbezoeken? Ja, Provincie Gelderland en NOS. 1054 

 1055 

Sanne: hoe gaat het met jullie zelf? Goed, nu de constitutieborrels zijn afgelopen, 1056 

hebben we veel rust gekregen.  1057 

8. Afsluiting 1058 

Maud sluit de vergadering om 22:48.  1059 


