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Voorwoord 

Lieve leden, 

Voor jullie ligt het beleidsplan van het 12e bestuur van SV Babel. We zijn enorm enthousiast en 

gedreven om aan de hand van ons beleidsplan SV Babel verder te ontwikkelen. Dit zullen we doen op 

basis van vijf overkoepelende punten: continuïteit, gemeenschapsvorming, digitale aanwezigheid, 

intern en extern. We zullen gedurende het jaar de taak op ons nemen om ons in te zetten voor de 

groei van SV Babel en de leden zo veel mogelijk te betrekken bij Babel en Taalwetenschap. We 

hebben er zin in! 

XII-tjes, 

Het 12e bestuur van SV Babel 

Lilian de Jong, voorzitter 

Jacqueline van Arkel, secretaris 

Janna van Egmond, penningmeester 

Myrthe van der Veen, vice-voorzitter 

o.d.z. ‘Geen woorden voor’ 
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Continuïteit 

Het bestuur van SV Babel 2015-2016 heeft op meerdere vlakken voortgang gemaakt op het gebied 
van professionalisering. Wij zijn van plan om hierop voort te bouwen om zo organisatorische zaken 
binnen SV Babel in de toekomst efficiënter en soepeler te laten verlopen. We streven naar een 
professionele uitstraling en een goede basis voor de toekomst van SV Babel. 

 Vernieuwing ledenbestand 

De huidige manier van bijhouden van het ledenbestand van SV Babel is achterhaald, 
onprofessioneel en zonder voldoende orde. Met behulp van het organisatorische 
softwareprogramma Codex zullen wij de administratie van (oud-)leden ordenen om een 
professioneel en duidelijk overzicht te geven. Het bijhouden van het ledenbestand zal in de 
toekomst efficiënter verlopen en alle komende besturen van SV Babel zullen daar profijt van 
hebben. 

 Huishoudelijk reglement 
Het huidige huishoudelijk reglement is nog niet af en wij zullen ons inzetten om het 
huishoudelijk reglement aan te vullen daar waar nodig. Dit betreft onder andere regels 
omtrent commissies, de verenigingskamer en de Raad van Advies. Deze aanpassingen zullen 
we door minimaal één ALV laten gaan. Het is van belang om het huishoudelijk reglement af 
te maken, omdat het de regels betreft waar SV Babel op draait. 

 
Gemeenschapsvorming 

Gemeenschapsvorming is een belangrijk aspect binnen SV Babel en we willen daarom graag onze 
band met de leden stimuleren, de banden tussen de leden onderling versterken en ons ledenbereik 
vergroten. SV Babel is een kleinschalige vereniging, waardoor elke jaarlaag iedereen van zijn of haar 
jaar kent en we een hechte gemeenschap zijn. Gemeenschapsvorming verdient echter elk jaar weer 
aandacht van het bestuur, omdat Babel een belangrijke rol kan spelen in het (sociale) leven van haar 
leden. 

 Verenigingskamer 
Het is gelukt! We hebben een eigen verenigingskamer toegewezen gekregen. Met de 
verenigingskamer willen een plek aanbieden waar leden terecht kunnen en altijd welkom 
zijn. De kamer zal helpen bij gemeenschapsvorming en meer binding tussen de jaarlagen. Er 
kan hier worden gestudeerd, gekletst en gegeten. We zullen de openingstijden van de kamer 
afstemmen op de roosters van de leden, zodat deze op elkaar aansluiten. Daarnaast willen 
we de kamer gebruiken voor kleine activiteiten. Zo zal er eens in de maand een 
Babelontbijtje worden verzorgd en dan is iedereen welkom op de kamer om te ontbijten. Een 
ander idee is om het Spelletjesdispuut spelletjesmiddagen te laten organiseren. 
De kamer zal niet alleen zorgen voor meer aanwezigheid bij onze leden, maar ook naar 
andere studieverenigingen toe zullen wij meer opvallen. We zitten met een paar andere 
studieverenigingen van Geesteswetenschappen op een gang en hierdoor zullen we meer 
informeel contact kunnen leggen met andere studieverenigingen, waardoor het makkelijker 
wordt om samen activiteiten te organiseren.  

 Masterstudenten 

Dit bestuursjaar willen wij studenten van de masters Linguistics, Meertaligheid en 
taalverwerving en Logopediewetenschap meer betrekken bij onze studievereniging. Dit zal 
ten eerste worden gedaan door onszelf te presenteren als de studievereniging van de 
masters aan het begin van het jaar en de mogelijkheid aan te bieden om zich in te schrijven 
als lid bij SV Babel. Binnen de Lezingencommissie zal er bij het organiseren van activiteiten 
meer aandacht worden besteed aan activiteiten die zowel bachelor- als masterstudenten 



Bestuur SV Babel 2016-2017, “Geen woorden voor” 
Lilian de Jong | Jacqueline van Arkel | Janna van Egmond | Myrthe van der Veen 

4 

interessant vinden. Verder willen we ervoor zorgen dat masterstudenten op de hoogte zijn 
van alle activiteiten en gaan we ons ervoor inzetten dat zij zich welkom voelen bij SV Babel. 

 Eerstejaars 
We willen de eerstejaars meer ondersteuning geven gedurende het eerste collegejaar en 
ervoor zorgen dat ze een hechte groep worden. Dit eerste aspect gaan we realiseren door de 
mentoren een grotere rol te geven. De mentoren zullen nu niet alleen tijdens de 
introductietijd aanwezig zijn, maar zullen ook gedurende het eerste half jaar samen 
afspreken met hun mentorgroepje om bijvoorbeeld samen te eten voor een Babelactiviteit, 
zodat ze vervolgens samen naar activiteiten kunnen komen. Daarnaast zijn de mentoren 
natuurlijk vrij om zelf uitjes plannen en staan ze klaar voor de eerstejaars mochten ze vragen 
hebben over de studie of het studentenleven.  
Het tweede aspect zullen we verwezenlijken door het oprichten van een commissie voor en 
door eerstejaars: de Eerstejaarscommissie. Deze commissie zullen we tijdens de 
commissiemarkt in de introductietijd presenteren waarna de eerstejaars de gelegenheid 
krijgen om zich in te schrijven. De ideale samenstelling van de Eerstejaarscommissie is één 
bestuurslid en drie of vier eerstejaars. Deze commissie zal gezelligheidsactiviteiten 
organiseren speciaal voor eerstejaars, maar ouderejaars zullen ook welkom zijn als daar 
behoefte naar is. De activiteiten van de eerstejaarscommissie zullen zo plaatsvinden dat ze 
passen in het rooster van de eerstejaars en, waar het kan, aansluiten op andere activiteiten 
van SV Babel. Het creëren van een hechtere band tussen de eerstejaars zal zorgen voor een 
fijne sfeer onderling en zal een actievere houding tijdens college-uren stimuleren. 

 Binding tussen de jaarlagen 
Met het zicht op de eerste drie punten uit dit hoofdstuk is het belangrijk om de 
ouderejaarsleden van SV Babel niet uit het oog te verliezen. We zullen het bestaan en 
functioneren van huidige commissies en disputen blijven stimuleren. Bovendien hebben we 
er dit jaar een splinternieuwe verenigingskamer bij waar alle jaarlagen elke dag welkom zijn 
om te ontspannen, studeren of gezellig met elkaar kaartspelletjes te doen. Als laatste hebben 
we het idee om de tentamenbijeenkomsten persoonlijker te maken. Dit zal de binding tussen 
de jaarlagen stimuleren. 

Digitale aanwezigheid 

Sociale media en digitaal contact spelen een steeds grotere rol in het leven van leden van SV Babel. 
Met de punten binnen dit hoofdstuk willen wij onze aanwezigheid vergroten om op digitale wijze 
onze leden meer te betrekken bij de vereniging en digitaal een professionele uitstraling te creëren.  

 Actievere site 

We willen de website van SV Babel in stapjes actiever maken en een grotere rol laten spelen 
in de digitale aanwezigheid van de vereniging. Zo willen we vaker en meer foto’s van 
activiteiten op de site plaatsen, polls over willekeurige onderwerpen en dilemma dinsdag 
met onze eigen dilemma’s in het leven roepen. Daarnaast willen we de Babbelaarscommissie 
de mogelijkheid geven om stukjes te schrijven voor op de site. Binnen de 
Babbelaarscommissie zullen we een doorgeefcolumn starten die om de zoveel tijd op de site 
zal worden geplaatst. Deze column kan door elk ieder lid van SV Babel geschreven worden, 
maar zal door de Babbelaarscommissie worden gecoördineerd. Bovendien willen we de site 
gebruiken om leden te laten weten wanneer de verenigingskamer open is door middel van 
bijvoorbeeld een lampje dat groen is of een icoontje van een deur die open is als de kamer 
geopend is. Ook voor bedrijven zal er meer informatie op de site verschijnen, meer hierover 
staat bij het kopje Acquisitie. 

 Fotocommissie 

In het kader van digitale aanwezigheid vormen we een nieuwe commissie, namelijk de 
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Fotocommissie. Deze commissie zal foto’s maken van activiteiten die na afloop op de site van 
SV Babel zullen worden geplaatst. De Fotocommissie zal daarnaast ons Instagramaccount 
actiever maken door tijdens activiteiten zelf al foto’s te posten op Instagram. Het doel van 
deze commissie is het creëren van een fijn terugblikmoment en meer mensen te stimuleren 
om naar activiteiten te komen. In de Fotocommissie zullen de activiteiten aan het begin van 
elk blok verdeeld worden. Zo is er altijd iemand van de Fotocommissie aanwezig bij een 
activiteit.  

 E-mailadres 

Ons huidige e-mailadres babel@let.uu.nl is onduidelijk en toe aan vernieuwing. We hebben 
besloten om ons e-mailadres te veranderen naar info@svbabel.nl. Veel besturen van 
studieverenigingen hebben een soortgelijk e-mailadres en dit zal ons een professionelere 
uitstraling geven.  

Intern 

Aan verschillende interne zaken willen we gedurende dit jaar meer aandacht besteden, zodat SV 
Babel zich intern verder ontwikkelt. De onderstaande punten lopen erg uiteen, maar alle punten zijn 
van belang voor de groei van SV Babel. 

 Interne communicatie 
Komend jaar zullen we de communicatie naar de leden toe personaliseren. Het lijkt ons goed 
om dichter bij onze leden te staan en dit zullen we realiseren door middel van enkele 
veranderingen. We zullen ten eerste de eerstejaars stimuleren om naar de wissel-ALV te 
komen. Zo hebben ze vanaf het begin een goed beeld van wat SV Babel inhoudt en wat de 
plannen zijn voor het komend jaar. Daarnaast zullen we tijdens de tweede ALV van het jaar 
een update geven over hoe het staat met ons beleidsplan. We zullen vertellen wat er al 
gelukt is en wat de precieze stand van zaken is omtrent bepaalde punten in ons beleidsplan. 
Bovendien zullen we ons beleidsplan, de statuten en het huishoudelijk reglement op de 
website plaatsen zodat deze altijd beschikbaar is voor de leden.  

 Onafhankelijkheid commissies 
Om de onafhankelijkheid van commissies te bevorderen is het van belang dat commissies zo 
efficiënt mogelijk te werk gaan, waarbij een snelle opstart belangrijk is. Daarom zal de eerste 
vergadering van het collegejaar van elke commissie besteed worden aan het bespreken van 
het wit- en/of draaiboek en de ervaringen van de vorige jaren. De commissieleden zullen nu 
gelijk een goed idee hebben van wat het doel is van de commissie. Daarnaast zal elk 
bestuurslid het op zich nemen om van elke commissie een moment te plannen met haar 
respectievelijke functie. Zo zal de voorzitter van SV Babel samenzitten met de voorzitters van 
alle commissies, de secretaris met alle secretarissen, enz. Dit wordt gedaan zodat de 
commissieleden specifieke vragen kunnen stellen over hun functie en wij duidelijk kunnen 
uitleggen wat de functie precies inhoudt. 

 Onderwijs- en arbeidsmarktgerelateerde zaken 
We zullen dit jaar zowel contact houden met de Opleidingscommissie als Career Services. 
Daarnaast zullen we de huidige vakkengids aanvullen met informatie over minors, 
buitenlandervaringen, specifieke vakken die gevolgd moeten worden als je een bepaalde 
studierichting op wilt en bijzondere vakken voor in je profileringsruimte. Met behulp van 
Career Services lijkt het ons leuk om activiteiten te organiseren om je academische 
vaardigheden te verbeteren en wat er nog meer komt kijken bij je studentenloopbaan. We 
zullen contact houden met de Opleidingscommissie en deze promoten bij de leden, omdat 
het onderwijs altijd verbeterd kan worden en studenten daarbij een essentiële rol spelen. 
Het lijkt ons bovendien leuk om een activiteit te organiseren waarbij 
Taalwetenschapstudenten hun buitenlandervaringen kunnen delen met de studenten die 
interesse hebben om naar het buitenland te gaan. 

mailto:babel@let.uu.nl
mailto:info@svbabel.nl


Bestuur SV Babel 2016-2017, “Geen woorden voor” 
Lilian de Jong | Jacqueline van Arkel | Janna van Egmond | Myrthe van der Veen 

6 

Extern 
SV Babel is als relatief kleine en jonge vereniging vrij onbekend. Wij willen graag onze bekendheid 

vergroten en ons op extern gebied ontwikkelen. Contact met externen vergroot de mogelijkheden 

van SV Babel voor het organiseren van activiteiten, aangaan van samenwerkingen en het 

ontwikkelen van de vereniging op basis van uitwisseling van informatie met andere verenigingen.  

 Zusterverenigingen 
Taalwetenschap is op meerdere universiteiten in Nederland te studeren en daar horen 
natuurlijk ook studieverenigingen bij. Het lijkt ons leuk om meer contact met onze 
zusterverenigingen te hebben. Ten eerste gaan wij proberen dit jaar een informele borrel te 
arrangeren met alle studieverenigingen van Taalwetenschap. Tijdens deze borrel zal er 
informeel contact kunnen worden gelegd met de andere verenigingen. Hier zullen wij peilen 
of er behoefte is aan een gezamenlijke vergadering. Qua opzet lijkt het ons het beste als deze 
de vorm van SVO-vergaderingen inneemt: er is een onderwerp, bijvoorbeeld ‘introductie’, 
waarover iedereen vervolgens zijn ervaringen kan delen met de groep en de mogelijkheid 
krijgt tot het stellen van vragen aan elkaar. Ten tweede zou het ons leuk lijken om 
kleinschaligere activiteiten te organiseren met onze zusterverenigingen, bijvoorbeeld een 
excursie met alleen studenten Taalwetenschap uit Amsterdam en Utrecht. Tijdens de borrel 
die we zullen proberen te organiseren kunnen we dit laten vallen bij andere 
studieverenigingen van Taalwetenschap. De jaarlijkse LANGU-dag is een unieke activiteit en 
elk jaar weer een groot succes. We denken dat we veel kunnen leren van onze 
zusterverenigingen en ons scala aan activiteiten kunnen uitbreiden door samen activiteiten 
te organiseren. 

 Acquisitie 

SV Babel is een groeiende studievereniging en de kans op verdere ontwikkeling wordt groter 
met meer financiële ruimte. We willen de mogelijkheden van SV Babel vergroten door het 
contact met huidige sponsoren te onderhouden en het aangaan van nieuwe 
samenwerkingen te bevorderen. Er zal aan het begin van het collegejaar een sponsorplan 
worden gemaakt en daar zal gedurende het jaar mee worden gewerkt. Op de website van SV 
Babel zullen we een kopje maken genaamd ‘Voor bedrijven’ die vervolgens linkt naar een 
pagina binnen de website waarop zal staan dat we openstaan voor samenwerkingen met 
bedrijven. 

 


