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Voor u ligt het secretarieel en financieel
jaarverslag van faculteitsvereniging Ibn
Battuta.
Ibn Battuta, opgericht op 19 juni 1961, is de
Faculteitsvereniging
der
Ruimtelijke
Wetenschappen van de Rijksuniversiteit
Groningen. Elke student in de bachelor
Sociale Geografie en Planologie en
Technische
Planologie
en
alle
masterstudenten van de Faculteit Ruimtelijke
Wetenschappen hebben de mogelijkheid om
lid te worden van de vereniging. Daarnaast
kunnen ook alle schakelaars lid worden van
Ibn Battuta. De vereniging heeft ten doel de
belangstelling voor, en de betrokkenheid bij
de ruimtelijke wetenschappen te bevorderen.
Een ander doel van de vereniging is de
maatschappelijke
en
wetenschappelijke
vorming van haar leden te stimuleren. Ook dit
jaar zijn deze doelen nagestreefd door ons te
focussen op het vakgebied, werkveld en
natuurlijk de sociale binding.
Het secretarieel jaarverslag is opgebouwd uit
een jaaroverzicht, een activiteitenoverzicht en
een representatieoverzicht. Het jaaroverzicht
geeft een weergave van de ontwikkelingen van
het
afgelopen
bestuursjaar.
In
het
activiteitenoverzicht vindt u een beknopt
overzicht van de activiteiten die door Ibn
Battuta
zijn
georganiseerd,
het
representatieoverzicht geeft inzage in de
activiteiten waarbij de bestuursleden van Ibn
Battuta aanwezig zijn geweest. Daarna volgt
een uitgebreider overzicht van de activiteiten
die door zowel het bestuur als door
commissies van Ibn Battuta georganiseerd
zijn. Het financieel jaarverslag geeft een
overzicht van de inkomsten en uitgaven van
Ibn Battuta tijdens dit verenigingsjaar.

Het volgende hoofdstuk zal bestaan uit
persoonlijke terugblikken op het bestuursjaar
van de verschillende bestuursleden.
Het afgelopen jaar was niet zomaar een jaar.
We kunnen terugkijken op een bijzonder jaar,
een jaar waarin de vereniging de respectabele
leeftijd van vijftig jaar heeft bereikt. Dit ging
gepaard met de verhuizing van het
Interimgebouw
naar
de
nieuwe
Duisenbergvleugel. Een nieuwe halve eeuw
vraagt natuurlijk om een nieuwe hippe locatie!
Vijftig jaar Ibn Battuta is een behoorlijke
prestatie en daar is dit jaar dan ook veel
aandacht aan besteed. Het lustrum in mei, ter
ere van dit heugelijke feit, werd een groot
succes. Het grote succes en de enorme
belangstelling tijdens het lustrum getuigt van
een gezonde bloeiende vereniging die nog
minstens vijftig jaar vooruit kan.
Naast de lustrumcommissie hebben ook alle
andere commissies en werkgroepen weer
fantastisch werk geleverd om de vereniging
het hele jaar door van boeiende activiteiten te
voorzien. Zonder deze commissie- en
werkgroepleden was dit niet mogelijk geweest
en wij willen hen hier dan ook hartelijk voor
bedanken.
Ook de samenwerking met de Raad van
Adviseurs, die ons altijd van goed advies
wilden voorzien en zelf goede ideeën hebben
aangedragen was dit jaar weer uitstekend. Dit
jaar hebben wij het contact met de RvA
uitgebreid en dit is door beide partijen als zeer
prettig ervaren. Door meerdere malen per jaar
contact te houden kun je vaker met de RvA
ideeën uitwisselen. Het contact met de
medewerkers van de faculteit was dit jaar altijd
erg positief, net als met het Faculteitsbestuur
dat Ibn Battuta ook dit jaar weer ondersteund
heeft. Daarnaast willen we alle donateurs
bedanken die de vereniging ook dit jaar weer
financieel
hebben
ondersteund.
Ook
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adverteerders en sponsors willen we hierbij
bedanken voor hun steun.
Ten slotte willen we uiteraard alle leden
bedanken, want zonder leden geen vereniging.
Jullie enthousiasme en inzet hebben ervoor
gezorgd dat Ibn Battuta anno 2011 nog steeds
een prachtige vereniging is die bloeit!
Nu het avontuur voor ons ten einde loopt is
het tijd om vooruit te kijken. Via deze weg
willen we onze opvolgers, het 51e bestuur heel
veel succes en plezier wensen met het

komende jaar. Martine, Peter, Robin, Neeltje,
Titia en Myrthe, ontzettend veel succes en
plezier volgend jaar!
Het 50e bestuur van Ibn Battuta,
Luuk Huttenhuis
Christianne Wouters
Reinhilde Schmit
Moniek Daggenvoorde
Tim van Huis
Thomas Kokshoorn
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Woord van…
Woord van de Voorzitter
Hoppa, dat was weer
een jaar van mijn leven.
Op het moment van
schrijven ben ik nog
maar 1 dag echt
bestuur. Morgen wordt mijn laatste dag op het
Zernike en dat is best een raar gevoel. Na een
jaar lang bijna elke dag op het Zernike te zijn
geweest, gaat het echt als je tweede huis
voelen. Vanaf dag 1 sta je op en ben je van
plan je weer een dag voor de vereniging in te
zetten. Je raakt in een Ibn Battuta schwung
waar je waarschijnlijk pas over een paar weken
echt vanaf ben, of misschien komt het dan al
weer terug. Want ik weet zeker dat ik het ga
missen die lange dagen op het Zernike, bezig
zijn met je geweldige bestuursgenoten en
gewoon chillen in de koffiekamer omdat je
eerst een goede bak koffie nodig hebt voordat
je echt kunt beginnen. Wat ik dit jaar allemaal
heb meegemaakt had ik van tevoren niet
verwacht. Vooraf denk je altijd een goed idee
te hebben van wat een bestuursjaar inhoudt
maar uiteindelijk weet je pas naar een jaar wat
het echt is. Er komen namelijk veel meer
activiteiten op je pad waar je als normaal lid
geen weet van hebt. Hierdoor moet een
bestuur zich regelmatig aanpassen en zal er
tijd opgeofferd moeten worden die je soms
ook aan andere dingen kwijt wil zijn. Dit
maakt het soms niet gemakkelijk zo’n
bestuursjaar maar het is wel erg leerzaam en
het creëert de echte bestuurders. Schakelen,
aanpassen en incasseren het hoort er allemaal
bij. Daarom ben ik ook erg blij dat we ook dit
jaar weer een goed kandidaatsbestuur hebben
gevonden die hier goed op voorbereid is.
Terugkijkend was het een prachtig jaar om
voorzitter in te zijn. Er waren veel speciale
activiteiten zoals de verhuizing en het lustrum.
Mede door de prachtige nieuwe huisvesting is
het bezoek van de koffiekamer sterk gestegen
en was de koffiekamer altijd vol. Ook het

lustrum was natuurlijk een prachtig
evenement die het succes van Ibn Battuta nog
maar eens liet zien. De opkomst op alle
activiteiten was geweldig en dat wij aan het
roer mochten staan van een vereniging met
een dergelijk gevulde week dat is alleen maar
prachtig te noemen. Ook wil ik mijn 2
commissies erg bedanken. Allereerst de
SeS’cie waarmee ik vooral een leuke tijd heb
gehad. Onze eerste activiteit, het bingokoffieuur was al een groot succes wat we gedurende
het jaar door hebben gezet. Daarnaast was ik
dit jaar ook betrokken bij de mediacommissie.
Samen met deze creatieve heren heb ik mijn
eigen skills weten op te krikken en hebben we
gezellige
vergaderingen
gehad.
Als
bestuursafgevaardigde wil ik ook de
onofficiële werkgroep website bedankten voor
alle input en adviezen. Ook al staat de website
er nog niet, de basis is gelegd door dit
onofficiële verbond van must, should en
could haves. Naast de commissies wil ik ook
alle leden van Ibn Battuta bedanken. Elke
activiteit-, koffie-uur- en borrelbezoeker,
bedankt voor jullie aanwezigheid want zonder
leden is er natuurlijk helemaal niks. Als laatste
wil ik natuurlijk de meest dierbare personen
van dit jaar bedanken, mijn prachtige 5
bestuursgenoten. Met dit team zou ik,
theoretisch, zo nog een jaar kunnen draaien.
Chris, Rein, Moniek, Tim en Thomas, dit jaar
was mijn mooiste jaar in mijn studententijd en
dat is puur en alleen mogelijk geweest door de
samenwerking met jullie. Elke vergadering
was weer leuk om te leiden ook al dwaalden
‘jullie’ soms enorm af. Ook alle activiteit
waren met jullie altijd weer een feest om te
organiseren, ook al was het soms wat lastminute. Volgend jaar gaan we natuurlijk
allemaal weer onze eigen weg en moeten we
hard aan de studie maar ik weet zeker dat we
elkaar dan nog steeds zoveel mogelijk zullen
zien en dat dit vijftig altijd speciaal blijft.
Iedereen bedankt voor het prachtige jaar, 51
veel succes en plezier en voor iedereen: 50
voor altijd!
5
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Luuk Huttenhuis – Voorzitter
Woord van de Vice-voorzitter
Ik zit hier nu in een park in
Lissabon, de zon schijnt en
voor mij is een vader druk
bezig zijn kind de wondere
wereld van het voetballen
te laten ontdekken. Ibn
Battuta is op dit moment
ver weg en daarmee ook mijn bestuursjaar.
Maar terwijl ik hier op dit moment mijn
hersens aan het kraken ben over de
belevingen van de vicevoorzitter, komen er
allemaal mooie herinneringen naar boven van
een jaar bestuur met vijf fantastische mensen.
Ik heb van ze genoten, gelachen en geleerd
om maar even de magische driehoek van
Thomas Kokshoorn erbij te halen. En als ik
eerlijk ben vind ik dat één van de mooiste
dingen van mijn bestuursjaar. Dat je met zes
mensen start als een zooitje ongeregeld maar
dat je uiteindelijk eruit stapt als zes vrienden.
Maar even genoeg sentimenteel gedaan. Er
zijn natuurlijk ook andere zaken die een jaar
bestuur compleet maken. Zo leer je de
vereniging tot in de puntjes kennen, er wordt
van je verwacht dat je alle leden kent en als er
iets fout gaat wordt er naar het bestuur
gewezen. Om over het koffie zetten maar te
zwijgen, telkens die piepende dorstige
mondjes die gevoed moesten worden met een
shock cafeïne. Gelukkig hebben we als
bestuur ons ook met andere zaken bezig
gehouden. Zoals het donateurbeleid en de
website. Natuurlijk zijn niet alle punten
bereikt die je van te voren hoopt te halen,
maar daar lig ik niet van wakker. Ik heb een
fantastisch jaar gehad!
Vandaar dat ik nu voor de allerlaatste keer nog
een woordje wil richten naar mijn bestuur:
Luuk, je bemoedigende schouderklopjes en
positieve woorden waren soms net het duwtje

wat we nodig hadden. Thomas, je
onuitputtelijke energie (behalve na een borrel)
en je zwoele verkoperpraatjes waren een genot
om naar te luisteren. Moniek bij jou kon ik
altijd terecht voor wat dan ook, van
apengeluiden tot diepe frustraties. Reinhilde
(Rein Vos) na een jaar bestuur kan je me nog
steeds verassen met je lieve woorden en
eindeloze knuffels maar ook met je gemene
grapjes en je onschuldige puppyblik. En dan
hebben we nog Tim, de meest relaxte persoon
in ons bestuur ook al vergaan alle schepen,
Tim houdt het hoofd boven water. Daarnaast
vermoed ik dat hij nog een ander leven heeft,
bij de maffia of iets dergelijks.
Luuk, Thomas, Moniek, Reinhilde en Tim
bedankt voor alles en ik kan meer één
passende afsluiter bedenken: Vijftig voor
altijd!
Christianne Wouters - Vice-Voorzitter
Woord van de Secretaris
Om het moment van
schrijven ben ik bezig om de
puntjes op de i te zetten van
het Secretarieel Jaarverslag
die jullie nu in de hand
houden. Het maken van een
SJ is een perfecte manier op
het hele jaar nog eens de revue laten passeren
en alle activiteiten in gedachten nog eens over
te doen. Want wat is er weer veel gebeurd dit
jaar. Fragmenten van wijnranken in
Straatsburg tijdens de KBE vliegen voorbij
om vervolgens afgewisseld te worden door
beelden van hossende studenten tijdens een
EJC feest. Want dat is wat een bestuursjaar
allemaal
met
zich
meebrengt:
een
aaneenschakeling van een heel scala aan leuke
dingen. Om het maar eens kort en krachtig te
formuleren: Het was een fantastisch jaar. En
dat was het in vele opzichten. Bestuurslid zijn
van een vereniging die zich al vijftig jaar bezig
is te ontwikkelen en uiteindelijk is uitgegroeid
6
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tot bloeiende actieve vereniging is natuurlijk
een hele eer. Toen ik begon aan mijn
bestuursjaar wist ik eerlijk gezegd niet precies
wat mij te wachten stond. Wel wist ik dat het
een leuk jaar zou gaan worden. En dat is zo
gebleken.
Dit jaar stond voor mij dan ook in het teken
van mijlpalen. Natuurlijk waren het
jubileumjaar van de vereniging en de grote
verhuizing naar de nieuwe locatie grote
mijlpalen voor de vereniging maar ook op
persoonlijk vlak zie ik dit jaar als mijlpaal in
mijn studententijd. Ik vond het bijzonder om
dit jaar van heel dichtbij mee te maken hoe
een vereniging als Ibn Battuta draait en leeft
op de inzet van haar leden. Want alle
commissies en werkgroepen zorgen er toch
maar weer voor dat tientallen studenten van
de FRW weer met plezier een jaartje verder
(of niet heel ver) zijn gekomen met hun
studie. Het hele jaar hebben we geprobeerd
om vanuit ons hoofdkwartier in de nieuwe
Duisenbergvleugel geprobeerd de vereniging
op allerlei manieren aan te sturen. Door plaats
te nemen in de verschillende commissies
hebben we ook op dat gebied veel kunnen
leren en hebben we met onze commissies ook
een mooi jaar gehad. Zelf kijk ik terug op een
leuke tijd met de Almanakcommissie. Ook
kan ik zeggen dat van alle functies de
secretarisfunctie mij op het lijf geschreven
stond en dat ik deze functie met plezier heb
vervuld. Maar wordt het toch de hoogste tijd
om vooruit te kijken:
Bestuur 51, jullie weten nog niet wat jullie
allemaal te wachten staat maar het gaat een
fantastisch jaar voor jullie worden. Ik heb dan
ook het volste vertrouwen in jullie!
Tenslotte kijk ik terug op een ontzettend lollig
jaar met mijn bestuursgenootjes. Deze lieve,
stoere en gedreven mensen hebben ervoor
gezorgd dat we elkaar altijd wisten de
motiveren om ons voor de vereniging in te
zetten en graag wil ik Luuk, Christianne,

Thomas, Tim en Moniek dan ook bedanken
voor dit ongeëvenaard leuke jaar!
Reinhilde Schmit - Secretaris
Woord van de Penningmeester
Op het moment van
schrijven ben ik nog druk
bezig
het
financieel
jaarverslag in elkaar te
zetten. Het is nog niet
helemaal af en ik ben
samen met de Kas’cie
bezig dit voor elkaar te krijgen. Ik kijk terug
op een ontzettend leuk jaar dat voorbij is
gevlogen! Het was een bijzonder druk jaar met
het lustrum, de herijking en het lustrumboek
naast het gewone bestuurswerk, maar daarom
niet minder leuk!
Ik kijk terug op gezellige vergaderingen met
de excursiecommissie, waar geweldige
excursies uit kwamen rollen. O0ok de
werkgroep lustrumboek stopte al haar
creativiteit in de vergaderingen om een zo
mooi mogelijk lustrumboek te presenteren.
En dat is zeker gelukt! Ook heb ik samen met
Christianne namens Ibn Battuta het Nationaal
Geografen en Planologen Symposium
georganiseerd, wat altijd resulteerde in
gezellige dagjes treinen en een inhoudelijk
NGPS.
Ook heb ik genoten van alle activiteiten waar
ik aan deelgenomen heb. Bijvoorbeeld het
introductiekamp op Ameland, dat ik erg
geslaagd vond. Ook was het leuk om te zien
hoe iedereen elkaar ontmoet op de BEC.
We zijn met zijn zessen naar elkaar toe
gegroeid afgelopen jaar en het was altijd
gezellig met zijn allen. We zijn een team
geworden dat altijd op elkaar is ingespeeld en
waar altijd ruimte is voor een grapje. Wat dat
betreft is het jammer dat er nu een einde aan
komt. We hebben veel van elkaar geleerd en
bovenal veel gelachen. Ik wil Luuk,
Christianne, Reinhilde, Tim en Thomas
bedanken voor een fantastisch jaar!
7
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Natuurlijk ging niet alles van een leien dakje
afgelopen jaar, maar daar hebben we ons met
zijn allen doorheen geslagen en wat van
opgestoken.
Het nieuwe bestuur heeft nog geen idee wat
hen te wachten staat maar ik kan ze vertellen
dat het een ontzettend leuk jaar gaat worden!
Ik wil Martine, Peter, Robin, Neeltje, Titia en
Myrthe dan ook heel veel succes wensen en
nog belangrijker: geniet ervan!
Moniek Daggenvoorde - Penningmeester
Woord van de Commissaris
Interne betrekkingen
Op het moment dat ik dit
stukje schrijf zit ik in de
koffiekamer, alleen, iets
wat
niet
vaak
voorgekomen
is
dit
bestuursjaar. Altijd weer
was er de gezellige drukte waar wij met trots
op terug kijken. We hebben een levendig
bestuursjaar gehad met veel actieve leden. Nu
het eind van het jaar snel nadert is het tijd om
terug te blikken. Het is een jaar geweest
waarin veel mooie activiteiten hebben
plaatsgevonden. Het begon allemaal met een
goed verlopen introductiekamp, dat dit jaar
voor het eerst op Ameland gehouden werd.
Op dit kamp zijn ontzettend veel eerstejaars
warmgelopen om actief te worden bij Ibn
Battuta. Dit heeft zich onder andere geuit in
een hoog aantal commissie inschrijvingen.
Voor mij persoonlijk is de BEC een
hoogtepunt
geweest.
Ik
heb,
als
bestuursafgevaardigde, erg fijn met deze
commissie samengewerkt en er is een goed
georganiseerde reis neergezet. Ook met
EGEA, de Le’cie en de SeS’cie (twee
jaargangen!) heb ik het ontzettend naar mijn
zin gehad en ik heb hier vele mooie
herinneringen aan over gehouden.
Ik heb een leerzaam en interessant jaar achter
de rug en heb ervaringen opgedaan die ik in
de collegebanken niet op zou doen. We

hebben ons best gedaan om Ibn Battuta nog
beter op de kaart te zetten bij onze leden en
bij het werkveld. Het is belangrijk dat de
studenten aan onze faculteit weten dat Ibn
Battuta een verrijking van je studententijd is,
zowel qua studie gerelateerde activiteiten als
qua sociale binding.
Ik heb er erg van genoten om te mogen
samenwerken met Luuk, Christianne,
Reinhilde, Moniek en Thomas. We wisten
elkaar altijd te motiveren om de taakjes weg te
werken en de sfeer was altijd goed. Vaak
hadden we na een bestuursdag nog niet
genoeg van elkaar en werd er gezamenlijk
gegeten onder het genot van een verkregen
constitutiewijntje. Ook kwam het niet zelden
voor dat we onze dag afsloten bij een borrel
dan wel feest waarvoor we genodigd waren.
Ook dit is natuurlijk een vorm van Ibn
Battuta op de kaart zetten. Ik ben blij met de
hechte band die we met elkaar hebben
gekregen en ik weet zeker dat we samen nog
vele mooie momenten gaan beleven.
Bestuursgenootjes: Bedankt!
Dan is het nu tijd om naar mijn studietijd na
het bestuursjaar te kijken. Ik ben van plan om
weer hard aan de studie te gaan, iets waar ik
verrassend genoeg ook wel weer naar uitkijk.
Maar ook bij Ibn Battuta zal ik nog geregeld te
vinden zijn, al is het maar om even in de
koffiekamer te hangen om bij te praten.
Verder wil ik Martine, Peter, Robin, Neeltje,
Titia en Myrthe ontzettend veel succes en
plezier wensen in hun bestuursjaar. Ik heb alle
vertrouwen in jullie!
Tim van Huis – Commissaris Interne
Betrekkingen
Woord van de Commissaris
Externe betrekkingen
'naar
een
integraal
samenspel van passie voor
het vakgebied, werkveld
en sociale binding'
8
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Deze prachtige titel van ons beleidsplan
omvat de drie belangrijke pijlers van de
vereniging. Afgelopen jaar hebben we hard
gewerkt om deze pijlers goed te
vertegenwoordigen. Vanuit mijn functie als
commissaris externe betrekkingen ben ik
voornamelijk
bezig
geweest
met
carrièregerichte zaken, waar ik veel plezier aan
heb beleefd. Het was wat mij betreft een
uitdagend jaar. De economische tijden zijn
slecht, wat invloed heeft gehad op de
sponsoring vanuit het bedrijfsleven en de
organisatie van de Carrièredag. De bedrijven
denken nu wel tweemaal na voordat ze
overgaan tot een adverteerdersamenwerking
of deelname aan een carrièredag. Het is dan
essentieel om het belang van een actieve
faculteitsvereniging aan bedrijven uit te
leggen. Ibn Battuta is dé schakel tussen
student en het bedrijfsleven. Het blijkt dat
bedrijven zeer geïnteresseerd zijn in
persoonlijke contacten. Met de opgerichte
werkgroep bedrijfsbezoeken probeert Ibn
Battuta de persoonlijke contacten tussen
student en bedrijf te faciliteren. Ik hoop
natuurlijk dat dit initiatief volgend jaar
voortgezet wordt. De eigenschap die goed bij
mijn functie van pas kwam is de ‘smooth talk’.
Waar ik vroeger nog wel eens aangesproken
werd op mijn enthousiaste langdradigheid,
bleek het nu juist goed te werken bij het
overtuigen van bedrijven. Persoonlijk ben ik
betrokken geweest bij de Werkgroep
Ameland, Werkgroep Bedrijfsbezoeken, de
Carrièredagcommissie en de laatste paar
maanden van de Eerstejaarscommissie.
Daarnaast heb ik mij onder andere bezig
gehouden met de bedrijfscontacten, de
alumnivereniging, het introductieweekend en
nog veel meer. Samen met Luuk, Christianne,
Reinhilde, Moniek en Tim was het een
prachtig jaar. Er moest veel gebeuren en het
was in het begin een beetje uitzoeken hoe het
allemaal werkt. Echter naarmate het jaar
vorderde en de borrelpunten binnenvlogen,

kwamen we er lekker in. Ik heb samen met
het bestuur een prachtig jaar beleefd.
Natuurlijk is al dat gebabbel, geregel en
georganiseer wel vermoeiend, maar gelukkig
was er altijd een leuke borrel of party in de
buurt. Al deze ervaringen willen we natuurlijk
graag overdragen aan het 51e bestuur. Er is
een enthousiaste groep die staat te trappelen
om het stokje over te nemen. Ik wens jullie
veel succes en plezier volgend jaar met het
besturen van deze prachtige vereniging!
Met enthousiaste groet,
Thomas Kokshoorn – Commissaris Externe
Betrekkingen
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Jaaroverzicht
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van
15 juni 2010 is het 50e bestuur van Ibn Battuta
als volgt benoemd:
Luuk Huttenhuis
Voorzitter
Christianne Wouters Vice-voorzitter
Reinhilde Schmit
Secretaris
Moniek Daggenvoorde Penningmeester
Tim van Huis
Commissaris Interne
Betrekkingen
Thomas Kokshoorn Commissaris Externe
Betrekkingen
De vereniging kende dit jaar een ledenaantal
van ongeveer 680 leden. Dit is kleine
verhoging ten aanzien van het jaar daarvoor.
Op de ALV van 15 juni is het beleidsplan van
het 50e bestuur gepresenteerd. Dit beleidsplan
stond vooral in het teken van de vooruitgang
van de vereniging waarbij onder andere
aandacht werd besteed aan de verhuizing, een
nieuw donateurbeleid, een nieuwe werkgroep
bedrijfsbezoeken en de mogelijkheden voor
een nieuwe website.
Commissies en werkgroepen
Allereerst is er dit jaar een nieuwe werkgroep
ingevoerd,
namelijk
de
Werkgroep
Bedrijfsbezoeken. Deze werd begeleid door
de Commissaris Externe Betrekkingen. De
werkgroep heeft dit jaar de volgende
interessante bedrijven aangedaan: NS Poort,
Witteveen + Bos, het Kadaster en
Stadskwadraat.
Daarnaast heeft het bestuur er dit jaar voor
gekozen de KBE weer zelf te organiseren. De
bestemming was dit jaar het mooie
Straatsburg en werd een groot succes.
Ook is er dit jaar voor het eerste gebroken
met een oude traditie en vond het
introductiekamp in augustus niet plaats in

Appelscha maar op Ameland. Deze mooie
boerderij in prachtige omgeving bleek een
groot succes. In 2012 zal het kamp weer op
Ameland plaatsvinden. Komend jaar gaan we
nog een keer naar Appelscha wegens een
reeds bezette boerderij op Ameland.
Ook is dit jaar besloten om de Werkgroep
Wintersport om te vormen naar een
commissie en omdat het evenement jaarlijks
een groot succes blijkt te zijn is ertoe besloten
dat de werkgroep voortaan als Wintercom
door het leven gaat. Dit is ook aangepast in
het HR.
De vorig jaar ingestelde commissiesollicitatie
momenten zijn ook dit jaar weer
aangehoudenen en dit bleek wederom zeer
werkbaar te zijn. Door het jaar heen zijn er nu
drie sollicitatiemomenten. Dit maakt de
promotie voor de commissies makkelijker en
zorgt ervoor dat het bestuur minder tijd kwijt
is aan de sollicitaties.
Ook is dit jaar besloten dat een aantal
commissies zonder een afvaardiging vanuit
het bestuur opereerden,. Wel is hierbij gezegd
dat commissies te allen tijde goed contact
moesten houden met het bestuur, en dan
vooral met de Commissaris Interne
Betrekkingen.
De belangrijkste en grote commissies zoals de
BEC, de A’cie, de Carrièredag en de nieuwe
Werkgroep
Bedrijfsbezoeken
en
Mediacommissie
hadden
wel
een
bestuursafvaardiging in de commissie.
Verhuizing
In september 2010 zijn wij verhuisd en
sindsdien zitten we op onze nieuwe locatie in
het Duisenberggebouw. De verhuizing verliep
soepel mede door de steun van de faculteit.
Wij zijn erg tevreden met onze nieuwe
werkplekken en nieuwe koffiekamer. Door
het jaar heen zijn er links en rechts soms wat
fricties geweest met de EBF wat betreft de
nieuwe ruimtes. Uiteindelijk zijn deze steeds
11
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opgelost. Wel dient er op het moment van
schrijven nog een gebruikersovereenkomst
met het gebouwbeheer te
worden
ondertekend.
CUOS
Dit jaar was het ook weer tijd voor het
driejaarlijkse herijkingmoment van het CUOS
(Centraal
uitvoeringsorgaan
voor
Studentorganisaties).
Alle
faculteitsverenigingen moesten een pakket
samenstellen met informatie over de
vereniging, commissies, activiteiten e.d. om te
zien op welke manier de vereniging zich de
laatste drie jaar heeft ontplooid. Met het oog
op de bestuursbeurzen voor het 52e bestuur
zijn alle activiteiten en organisaties van de
afgelopen drie jaar in kaart gebracht. Deze
inspanning heeft ervoor gezorgd dat we er, op
het
moment
van
schrijven,
zes
bestuursmaanden bij hebben gekregen.
Commissaris Interne Betrekkingen
De rol van de commissaris interne
betrekkingen is, zoals aangegeven, veranderd.
De commissaris interne betrekkingen heeft dit
jaar meer commissies op zich genomen. Deze
is dus contactpersoon geweest van de
commissie en heeft niet in elke commissie als
commissielid
gefungeerd.
In
grotere
commissies was hij actief deelnemer en in
andere een contactpersoon die op de hoogte
was waar de commissie mee bezig was.
Promotie
Er is geprobeerd om voor elke periode een
duidelijk promotieschema te maken, waarbij
goed gekeken kon worden, waar en wanneer
de colleges waren.
Ook is er elke maand een mailing (de Ibn
Battuta Update) verstuurd naar alle leden, met
allerlei informatie van Ibn Battuta. Een paar

keer dit jaar, vooral tijdens tentamentijd is
daarnaast ook nog een Ibnewsflash gemaakt,
een flyer met daarop alle activiteiten van Ibn
Battuta. Daarnaast is een paar keer de
Careerflash
uitgekomen
met
daarop
aankomende activiteiten op het gebied van
carrière en vakgebied.
Masterstudenten
Dit jaar is er volop geprobeerd
masterstudenten en schakelaars meer bij de
vereniging te betrekken. Dit is getracht te
doen door het opstarten van de Werkgroep
Bedrijfsbezoeken zoals eerder behandeld.
Daarnaast is de Carrièredag dit jaar ook weer
een groot succes geweest.
Wat duidelijk is geworden, is dat er qua
aanbod van activiteiten en het betrekken van
masterstudenten er altijd nog meer te
ontwikkelen valt.
Activiteiten
Het hele jaar was er een breed scala aan
activiteiten. Verder in dit jaarverslag zijn er
meer uitgebreide verslagen van de activiteiten
te vinden. Hoogtepunten waren onder andere
de bedrijfsbezoeken, de Korte Buitenlandse
Excursie naar Straatsburg, de Ruimtelijke
Wetenschapsquiz, de wintersportreis, de
Carrièredag, de Buitenlandse Excursie naar
Griekenland en natuurlijk het ongeëvenaarde
Lustrum.
Algemene ledenvergaderingen
Door het jaar heen zijn er zoals gebruikelijk
drie ALV’s geweest waarbij de leden hun
mening en stem konden laten gelden. Er is
onder andere gesproken over het ontwerp
voor de nieuwe website, een nieuw
donateurbeleid en op de laatste ALV zal het
HR aan worden gepast om dit uniformer te
maken.
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Activiteitenoverzicht 2010-2011
Datum
3 jun
3 jun
8 jun
9 jun
10 jun
10 jun
15 jun
15 jun
17 jun
29 jun
31 aug
3-5 sep
6-10 sep
7 sep
7 sep
21 sep

Activiteit
W.J. vd Bremenlezing
Ibn Battuta/ODIOM-feest
Ses’cie WK-poule
EJC Barbecue
Excursie Noord/Zuid-lijn
Eindfeest
ALV
After ALV borrel
EGEA Barbecue en Party
Pre Vakantieborrel
Introductiedag eerstejaarsstudenten
Introductieweekend
EGEA Introductie
Après-Amelandborrel
Boekenverkoop
Annual Congress 2010

Locatie
Academiegebouw
De Rumba
Jimme Zoete
Amsterdam
Bistango
Unitas S.G.
Café ‘t Pleidooi
Hoornse Plas
Café ‘t Pleidooi
Zernikecomplex
Ameland
Groningen
Café ‘t Pleidooi
Faculteit
Roemenie

Aanwezigen
Ca. 50
Ca. 100
30
30
24
Ca. 85
Ca. 40
Ca.50
Ca. 25
Ca. 50
Ca. 150
Ca. 150
Ca. 35
Ca. 60
Ca. 150
5

21 sep
22 sep

Borrel
Excursie Stadswandeling

Café ‘t Pleidooi
Groningen

Ca. 50
160

5 okt
8-10 okt
13 okt
19 okt
19 okt
16 nov
17 nov
19-21 nov
26 nov
1 dec
2 dec
7 dec
14 dec
14 dec
14 dec
17 dec
1-10 jan
11 jan
11 jan
12 jan

EJC-feest
Liftwedstrijd
China lezing
ALV
After ALV-borrel
ASO borrel
Midden-Oosten lezing
KBE Straatsburg
Alumni borrel
Vossenjachtkroegentocht
EJC Martinitoren
Sinterklaasborrel
Excursie Eemskanaalvisie
Pre Wintersport activiteit
Kerststalfeest
EGEA Munster uitwisseling
Wintersport
Nieuwjaarsreceptie
Lustrumprogramma bekendmakingborrel
AMFORA lezing

Rumba
Berlijn
Academiegebouw
Unitas S.G.
Café ‘t Pleidooi
Café ‘t Pleidooi
Academiegebouw
Straatsburg
‘t Golden Fust
Groningen
Groningen
Café ‘t Pleidooi
Groningen
Rumba
Rumba
Munster
Frankrijk
Café ‘t Pleidooi
Café ‘t Pleidooi
Academiegebouw

85
30
37
43
Ca. 50
Ca. 60
21
27
Ca. 40
Ca. 40
30
Ca. 50
14
30
Ca. 85
14
30
70
Ca. 50
14
14
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14 jan
17 jan
1 feb
31 jan-4 feb
9 feb
11 feb
15 feb
15 feb
21 feb
21 feb
23 feb
28 feb
3 mrt
4 mrt
8 mrt
8 mrt
9 mrt
12-22 mrt
13 mrt
24 mrt
27 mrt
28 mrt
30 mrt
1 apr
5 apr
6 apr
8 apr
26 apr
27 apr
29 apr
3 mei
3 mei
6-15 mei
11 mei
19 mei
26 mei
27 mei

Excursie Stationsgebied Utrecht
Ruimtelijke Wetenschapsquiz
Tentamenborrel
EGEA Introductie
Ses’cie Zaalvoetbal
Bedrijfsbezoek Witteveen + Bos
ALV
After ALV-borrel
EJC Stefstuntpiloot
Alfabetfeest
EGEA E-lecture
EJC Bierproeverij
Almanakuitreiking
EGEA Bendelux
BEC lezing Griekenland
BEC borrel
Excursie Blokhuispoort
BEC Griekenland
EGEA uitwisseling Malta
Teruguitwisseling Malta
NGPS NIMBY
Excursie Ebbingekwartier
EJC Poolen
Bedrijfsbezoek Stadkwadraat
EJC feest
Lezing IJkdijk
EGEA Western Regional Congress
Ses’cie Floorball
Paasborrel
EJC Zwemmen
EGEA Euromed Congress
Excursie Zandrecyclecentrum de Stainkoeln
Lustrum
Bedrijfsbezoeken Kadaster en NS Poort
Lezing Groninger Forum
Duo-Excursie Nijverdal en Hellendoorn
Carrièredag

Utrecht
Groningen
Café ‘t Pleidooi
Groningen
ACLO
Deventer
Unitas S.G.
Café ‘t Pleidooi
Café ‘t Pleidooi
Huize Maas
Academiegebouw
De Pintelier
Le Barrage
Ameland
Academiegebouw
Café ‘t Pleidooi
Leeuwarden
Griekenland
Malta
Groningen
Zwolle
Groningen
Poolcentrum Schuitendiep
Groningen
Rumba
Academiegebouw
Duitsland
ACLO
Café ‘t Pleidooi
Assen
Slovenië
Groningen
Groningen
Groningen en Zwolle
Academiegebouw
Nijverdal
Euroborg

19
50
Ca. 30
Ca. 30
50
15
Ca. 40
Ca. 50
20
Ca. 600
9
20
Ca. 50
50
24
Ca. 40
13
35
12
12
Ca. 80
21
Ca.25
10
Ca. 85
15
2
16
Ca. 50
14
1
25
Ca. 100
Ca. 35
50
25
125
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Representatieoverzicht 2010-2011
Datum

Activiteit

Locatie

21 jun
22 jun
23 jun
23 jun
24 jun
30 jun
30 jun
8 jul

Beschuit met muisjes
Constitutieborrel De Chemische Binding
Borrel Karakter
Contitutieborrel Pharmacie
Faculteitsdiner
Constitutieborrel Ibn Battuta
Borrel Ubbo Emmius
Eindfeest VIP
BHV cursus
Afscheid interim-gebouw
Opening academisch jaar
Borrel EBF
Constitutieborrel FVOG
ESN feest
Eindfeest GLV Idun
Bezoek familie Nijsingh
Borrel Vesting
Feest VIP
Constitutieborrel Marug
Besturendag Deloitte
Risk intro eindfeest
Dies feest Cover
EBF Beginning of the year party
Constitutieborrel Clio
Constitutieborrel Archigenes
Constitutieborrel EBF
Tegenprestatie Archigenes
Constitutieborrel Mundus
Constitutieborrel V.V.U.G
Voorzittersoverleg FRW
Constitutieborrel AEGEE
Constitutieborrel Commotie
Constitutieborrel Ubbo Emmius
CUOS Bijeenkomst
HQT
Constitutieborrel GSB

Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
De Troubadour
Café Karakter
Villa Volonte
Scandinavisch dorp
Café ‘t Pleidooi
Café ‘t Pleidooi
Het Pakhuis
Visserstraat
Interim gebouw
Academieplein
Enzo
‘t Golden Fust
Pacific
Klup
Appelscha
‘t Golden Fust
Het Pakhuis
Pand 48
Rotterdam
Enzo
Ritmo
Enzo
Rumba
Villa Volonte
Enzo
Der Witz
Café Daen, Nijmegen
Utrecht
Duisenberggebouw
The Stage
’t Golden Fust
Café ‘t Pleidooi
Binnenstad
HQT, Groningen
De Wolthoorn
16

24 aug
27 aug
6 sep
6 sep
8 sep
8 sep
9 sep
10 sep
14 sep
14 sep
15 sep
16 sep
16 sep
20 sep
20 sep
21 sep
22 sep
27 sep
27 sep
28 sep
28 sep
29 sep
4 okt
5 okt
6 okt
7 okt
9 okt
11 okt
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12 okt
12 okt
12 okt
12 okt
14 okt
18 okt
21 okt
25 okt
26 okt
26 okt
26 okt
26 okt
27 okr
27 okt
28 okt
29 okt
29 okt
1 nov
2 nov
2 nov
3 nov
3 nov
9 nov
12 nov
15 nov
23 nov
25 nov
26 nov
26 nov
26 nov
26 nov
29 nov
1 dec
2 dec
7 dec
9 dec
9 dec
10 dec
13 dec
14 dec

Bezoek Faculteitsbestuur
Feest Vesting
Feest Commotie
Feest VIP
Promo overleg Duisenberggebouw
Constitutieborrel FMF
Idunacht
Constitutieborrel EPU
Op bezoek bij Deloitte
Constitutieborrel Cover
Feest Lugus
Feest Panacea
Overleg EBF
Vergadering Alfabetfeest
Constitutieborrel Studiosi Mobilae
Overleg NGPS
Etentje RvA
Eten met Pro Geo
Borrel Commotie
Borrel Odiom
Voorzittersoverleg FRW
Constitutieborrel SIB
SOG Debat Regeerakkoord
Etentje familie Dekker
Constitutieborrel Societas
Etentje Bernard van Acker
FVOG Besturendag
Introductietijden Seminar RUG
NGPS Overleg
Introductietijden Seminar RUG
Vergadering Professor Keuning V.
Manifestatie Grote Markt
Vergadering Alfabetfeest
AVV FVOG
Tegenprestatie Studiosi Mobilae
Overleg NGPS
Constitutieborrel VIP
Overleg Jochem Dijkstra
EBF Feest
Bezoek FB

Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
‘t Golden Fust
Het Pakhuis
Duisenberggebouw
Café ‘t Pleidooi
Klup
Hopskotch
Rotterdam
Café ‘t Pleidooi
Café Jut & Jul
Het Feest
Duisenberggebouw
Groningen
Mesacosa
Zwolle
Friends
Tapasbar
‘t Golden Fust
Café ‘t Pleidooi
Duisenberggebouw
Navigators
Groningen
Haren
Café Jut & Jul
Groningen
Faculteit Geneeskunde
Groningen
Zwolle
Groningen
Groningen
Grote Markt
Groningen
Groningen
Pand 48
Zwolle
Dizkartes
Groningen
Kokomo
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
17
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15 dec
16 dec
20 dec
04 jan
16 jan
20 jan
20 jan
21 jan
26 jan
27 jan
2 feb
3 feb
3 feb
8 feb
8 feb
10 feb
11 feb
17 feb
17 feb
17 feb
21 feb
28 feb
1 mrt
4 mrt
13 mrt
14 mrt
14 mrt
15 mrt
30 mrt
30 mrt
5 apr
5 apr
14 apr
18 apr
18 apr
22 apr
27 apr
2 mei
4 mei

Voorzittersoverleg FRW
FVOG Kerstborrel
Taskforce Introductietijden FVOG
Overleg NGPS
Penningmeester lunch
Overleg huisvesting
Bezoek KAW architecten
Demonstratie kabinetsplannen
Vergadering Professor Keuning V.
Vergadering Alfabetfeest
Constitutieborrel Panacea
Voorzittersoverleg FRW
Overleg NGPS
Overleg Huisvesting
Overleg FVOG
Vergadering Alfabetfeest
Overleg Jochem Dijkstra
Feest Sociëtas
Feest VIP
Talentborrel Boer&Croon
Alfabetfeest
Receptie Pedelgenootschap
Borrel Odiom
Energybattle
Vergadering Jochem Dijkstra
Constitutieborrel STUFF
After ALV borrel Vesting
Feest VIP
Bezoek Kadaster
Vergadering Professor Keuning V.
Borrel Commotie
Voorjaarsfeest JFV
NGPS Overleg
FVOG borrel afscheid Frans Zwarts
Borrel Odiom
Etentje Raad van Adviseurs
Vergadering Bert Dieters
Voorzittersoverleg FRW
Selexys Overleg

Duisenberggebouw
‘t Golden Fust
Groningen
Zwolle
Het Feithhuis
Duisenberggebouw
KAW architecten
Malieveld Den Haag
Zwolle
Groningen
Villa Volonte
Duisenberggebouw
Zwolle
Duisenberggebouw
Groningen
Groningen
Groningen
Café Jut & Jul
Het Pakhuis
Euroborg
Huize Maas
Café ‘t Pleidooi
Café ‘t Pleidooi
Euroborg
Jochem
Metropolis
‘t Golden Fust
Het Pakhuis
Kantoor Groningen
Buitensociëteit Zwolle
‘t Golden Fust
Het Feithhuis
Utrecht
‘t Golden Fust
Café ‘t Pleidooi
Café De Brugwacht
Duisenberggebouw
Duisenberggebouw
Guldenstraat
18
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16 mei
17 mei
17 mei
17 mei
17 mei
23 mei
24 mei
24 mei

FRW uitje
Brainstormsessie FRW Communicatie
Bezoek APPM
Borrel Commotie - Lugus
Feest CLIO
Jamsessie Lugus/ TFV Franken
Lustrumreceptie GLV Idun
Eindfeest Meander

Kardinge
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
Kantoor Hoofddorp
‘t Golden Fust
Rumba
Café De Spieghel
De Warhol
Ritmo
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Bestuursactiviteiten
Introductiedagen eerstejaarsstudenten – 31 augustus
Op 31 augustus vond de eerste introductiedag
plaats op het Zernikecomplex.. De dag begon
zoals elk jaar ’s ochtends in de Blauwe Zaal,
waar de nieuwe eerstejaars zich konden
inschrijven voor de busexcursie van de
faculteit en bij Ibn Battuta. ’s Ochtends
werden de studenten welkom geheten door
professor Pellenbarg en dhr. Rambags. Ook
de voorzitter van Ibn Battuta heette de
nieuwe studenten welkom en liet ze voor de
eerste maal kennis maken met de vereniging.
Daarna was het weer tijd voor de jaarlijkse
fietstocht door Groningen heen. Tijdens deze
fietstocht kregen alle studenten de
gelegenheid
de
faculteit
en
haar
studentenorganisaties beter te leren kennen.
Aansluitend aan de eerste introductiedag,
vond ook weer de eerste borrel van het
nieuwe jaar plaats in De Brasserie. Vele
mentoren namen hun mentorkindjes mee naar
de borrel, waar ze het feestaspect van de
vereniging konden leren kennen.
Op vrijdag 3 september werden de studenten
voorafgaand aan het introductiekamp
toegesproken door de heer Dekker waarna de
studenten op busexcursie door de provincie
vertrokken.
Introductiekamp Ameland 3-5 september
Het jaarlijkse introductiekamp voor eerstejaars
en schakelaars werd dit jaar voor het eerst op
Ameland gehouden. De weergoden waren ons
gunstig gezind en met een strakblauwe lucht
en een stralend zonnetje begonnen we aan de
overtocht naar Ameland. De boerderij waar
we verbleven bleek prachtig te zijn en al gauw
had iedereen een fijn slaapplaatsje gevonden.
Onder leiding van de Werkgroep Ameland en
het bestuur werd het weekend geopend.
Allereerst werd de eerstejaars het Grunnens
Laid en het Ibn Battuta lied geleerd, die
iedereen na wat oefening uit volle borst mee
kon zingen. Dit jaar stonden er ook wat

nieuwe activiteiten op het programma. Zo
hadden we op de eerste avond een leuk
integratie spel: “het briefjes in de pan spel”.
Met interessante beroemdheden en stuntelige
uitbeeldingen was dit lachen, gieren en brullen
geblazen. Ook speelden we levend stratego,
een mooi plan, helaas liep de uitvoering soms
wat moeizaam. De avond werd op een
gezellige manier afgesloten met een mooi
feestje waarbij de voetjes van de vloer gingen
en de danszaal al gauw vol liep.
De volgende ochtend werd iedereen vroeg
wakker gemaakt voor de ochtendgymnastiek
onder leiding van het Pedelgenootschap.
Nadat alle spieren weer los waren en de
stijfheid van het feest van de avond ervoor
verdwenen was kon iedereen aan het ontbijt
beginnen. Na het ontbijt vertrok het
gezelschap in vier groepen voor een leuke en
leerzame fietsexcursie over het eiland. Dankzij
de inzet van de Ameland afdeling van Ibn
Battuta werd er een prachtige excursie
verzorgd waarbij alle highlights van Ameland
aangedaan werden. Ook deden de kersverse
eerstejaars hun eerste geografische kennis op
en leerden zij over duinopspuitingen en
dorpskernen. Ook werd er een kijkje genomen
bij de reddingsboten van Ameland.
’s Middags werden traditiegetrouw de
buitenspelletjes gespeeld waardoor de
eerstejaars hun overgebleven energie kwijt
konden en elkaar nog beter konden leren
kennen. Zo werd er natuurlijk gesjoeld met
perziken, meel gehapt en werd er een
bierestafette gedaan.
Ook was er dit jaar weer een bonte avond en
daaruit bleek dat de nieuwe lichting eerstejaars
ook dit jaar weer over veel creativiteit
beschikken. Zo werd onder andere de
datingshow ‘take me out’ nagespeeld.
Daarnaast kregen alle commissies de
gelegenheid zichzelf voor te stellen aan de
eerstejaars. Vervolgens konden mensen die
enthousiast waren geworden zich inschrijven
20
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voor
commissies
en
ook
de
Eerstejaarscommissie was dit jaar weer heel
populair. Ook was er de mogelijkheid om op
je favoriete BEC-bestemming te stemmen en
je in te schrijven voor de liftwedstrijd. Later
die avond werd er weer een prachtig feestje
gebouwd en was de dansvloer wederom
geheel gevuld. Naarmate de avond vorderde
kon iedereen zijn of haar dansmoves laten
zien en werd er ook volop de polonaise
gedaan en limbo gedanst. Ook de mensen in
de keuken verrichtten goed werk en zorgden
ervoor dat er genoeg hamburgers en andere
snacks waren zodat iedereen genoeg energie
had voor op de dansvloer.
Zondag morgen werd iedereen moe maar
tevreden wakker. Nadat alle corveetaken
netjes uit waren gevoerd werd er nog een
laatste groepsfoto gemaakt. Daarna vertrok de
hele groep naar de boot om weer naar
Groningen terug te keren. Al met al kon
iedereen terugkijken op een geslaagd weekend
waarbij de eerstejaars elkaar goed hebben
leren kennen en de eerste vriendschappen
werden gesloten. Het was leuk om eens een
nieuwe locatie uit te proberen en met dit
weekend ging het nieuwe collegejaar goed van
start.
Boekenverkoop – 7 september & 14 februari
Op de eerste dag van het collegejaar vond de
eerste boekenverkoop van het jaar plaats. In
samenwerking met Pro Geo werd deze dag
georganiseerd. Helaas moesten enkele
studenten teleurgesteld worden. Wegens
fouten in het systeem konden enkele
studenten hun boeken nog niet direct in
ontvangst nemen. De tweede boekenverkoop
van het jaar ging mede door het een nieuw
verwerkingssysteem veel soepeler.
Korte Buitenlandse Excursie Straatsburg – 19-21
november
Eind november vertrok een groep van 27
personen met busjes naar Straatsburg. In
Straatsburg aangekomen werd het Beaux Arts

museum in het Paleis Rohan bezocht. ’s
Avonds werd er gezamenlijk genoten van
lokale spijzen. Op zaterdag werd de mooie
omgeving van de Elzas verkend en werd een
van de mooiste Franse dorpjes bezocht. Hier
kon er genoten worden van een wijnproeverij
verzorgd door een Franse wijnboer. ’s
Middags werd de stad nader verkend door een
stadswandeling. ’s Avonds werd er nog een
poging tot stappen gedaan. Helaas is
Straatsburg in al haar pracht niet de
uitgewezen stad om met een grote groep op
stap te gaan. Zondag was het tijd voor de rit
naar huis waarbij onderweg de Rijnvallei nog
even aan werd gedaan. Daarbij werd er
gestopt bij de Lorelai waarvan het verhaal de
ronde gaat dat zij zittend op haar steen,
scheepvaarders verleidde met haar gezang
waardoor zij schipbreuk leden.
Actieve ledenuitje – 30 mei
Dit jaar is er voor gekozen het actieve
ledenuitje extra actief te maken. Zo is er op 30
mei een bezoek gebracht aan het Grunopark
alwaar iedereen zijn of haar waterski-skills kon
uitproberen. Later op de dag werd er aan de
teambuilding gewerkt en werden in groepen
vlotten gebouwd. ’s Avonds werd er
gezamenlijk gesmuld van een lekkere barbecue
aan de Hoornse Plas.
Kledinglijn
Bijna elk jaar is er een kledinglijn, zo ook dit
jaar. Omdat dit jaar een bijzonder jaar was, is
ervoor gekozen om de kledinglijn die normaal
door het bestuur wordt georganiseerd, dit jaar
te integreren met het Lustrum. De
Lustrumcommissie heeft er dan ook voor
gezorgd dat iedereen er tijdens het Lustrum
prachtig uitzag in de mooie themakleding.
Koffie-uren
Het afgelopen jaar is ervoor gekozen om
koffie-uren van 10.00 tot 13.30 uur te laten
lopen. Gedurende het hele jaar door heeft het
bestuur met plezier een kopje koffie
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geschonken in de mooie nieuwe koffiekamer.
Halverwege het jaar werden er rails
aangebracht waardoor de muren van de
koffiekamer gezellig werden behangen met
foto’s en posters.
Algemene ledenvergaderingen
ALV – 15 juni
Op 15 juni vond de eerste Algemene
Ledenvergadering van het verenigingsjaar
2010-2011 plaats in de het Unitas S.G. pand.
Tijdens deze ALV werd zowel het secretarieel
jaarverslag als het financieel jaarverslag
gepresenteerd. Hierbij werd de oude
Kascommissie bedankt en een nieuwe
aangesteld. Na de pauze werden de
Carrièredagcommissie, EGEA Groningen, de
BEC, de Lezingencommissie bedankt voor
hun bewezen diensten, en de nieuwe
commissies waaronder de A’cie, de Ses’cie en
werkgroepen werden voorgesteld. Vervolgens
werd het 49e bestuur gedechargeerd en het 50e
bestuur
geconstitueerd,
waarna
het
beleidsplan voor het komend jaar werd
gepresenteerd. Vervolgens werden de
ingediende W.V.T.T.K.’s behandeld en na de
rondvraag en sluiting werd het nieuwe bestuur
gefeliciteerd in de borrelkroeg ‘t Pleidooi.
ALV – 19 oktober
Op 19 oktober jongstleden is de tweede
Algemene
Ledenvergadering
van
het
verenigingsjaar gehouden, wederom in het
Unitas S.G. pand. Tijdens deze ALV werden
de jaarplanning en de begroting voor het jaar
2010-2011 vastgesteld. Daarnaast werd de
BEC-bestemming bekend gemaakt en was er
tijd voor de Lustrumcommissie om hun
plannen voor het lustrum te presenteren.
Hierna werden de Lezingencommissie, de
Eerstejaarscommissie, de Internetcommissie
en de Werkgroep Ameland bedankt, en de
nieuwe commissies werden aangesteld. Bij de
W.V.T.T.K’s werd er een nieuwe Knuffelclub

aangesteld. Na de ALV kon er
nagesproken worden in café t’ Pleidooi.

nog

ALV – 9 februari
Ook de laatste ALV die op dezelfde locatie
plaatsvond bevatte weer veel punten. Zo
stond er onder andere een discussie over de
bezuinigingsplannen van de overheid op de
agenda. Daarnaast werd er gesproken over de
invloed van het BSA (Bindend Studie Advies),
op eerstejaarsstudenten.
Na de pauze werd er een voorstel gedaan over
het wijzigen van het HR, dit betrof de
wijziging van de Werkgroep Wintersport in de
Wintersportcommissie. Bij de behandeling
van dit punt kwam naar voren dat het HR op
vele punten niet uniform en volledig is. Op de
volgende ALV zal daar op teruggekomen
worden en zal er een uniform HR
gepresenteerd worden. Op de ALV werden
verder de Excursiecommissie en de SeS'cie
bedankt. Uiteraard werd ook deze ALV
feestelijk afgesloten in café ’t Pleidooi.
Borrels en feesten
Constitutieborrel – 30 juni
Op 24 juni hield het 50e bestuur haar
constitutieborrel in Café ’t Pleidooi. Op de
borrel konden besturen van de faculteits- en
studieverenigingen uit Groningen, en
zusterverenigingen uit het gehele land, het
bestuur feliciteren met hun aanstelling.
Daarnaast waren vijf jaargangen oud-besturen,
de Raad van Adviseurs, Pro Geo, Geo
Promotion en Girugten ook uitgenodigd.
Na afloop werd er met de zusterverenigingen
nog lekker gegeten in Het feest.
Borrels in café ‘t Pleidooi
Dit jaar zijn er naast de themafeesten en de
feesten tijdens het ongeëvenaarde lustrum ook
weer de nodige borrels geweest. Dit jaar was
opnieuw café ’t Pleidooi de borrelkroeg van
Ibn Battuta. Het gehele jaar zijn er 12 borrels
geweest, die ongeveer een keer in de drie
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weken werden georganiseerd. Bijzondere
borrels die dit jaar zijn gehouden zijn de ‘Asoborrel’
en
de
‘Lustrumprogrammabekendmakingsborrel’. Daarnaast zijn er
jaarlijkse
borrels,
zoals
de
AfterAmelandborrel en de Sinterklaasborrel. Ook
na alle Algemene Ledenvergaderingen kon er
geborreld worden. Door het hele jaar heen
werden de borrels drukbezocht en was er
altijd een groot percentage eerstejaars
aanwezig. De borrels waren over het
algemeen erg gezellig en geslaagd, en ook de
samenwerking met café ’t Pleidooi was over
het algemeen plezierig. Het enige nadeel is de
toenemende rookoverlast in deze kroeg.
Feesten in café de Rumba
Het afgelopen jaar is de Rumba de vaste
feestkroeg geweest. Hier is voor gekozen om
van feesten net iets extra’s te maken. Feesten
dit jaar waren het Kerststalfeest, en twee EJC
feesten.
Ibn Battuta/Odiomfeest – 3 juni
Dit jaar is er in samenwerking met Odiom een
borrel georganiseerd. Hierdoor konden leden
van de twee verenigingen elkaar leren kennen.
Het feest was een groot succes en werd
gehouden in de Rumba.
Alfabetfeest – 21 februari
Dit jaar is er ook weer meegedaan met het
interfacultaire
Alfabetfeest.
Thomas
Kokshoorn had hier vanuit het bestuur zitting
in. Het feest had als thema ‘Find your inner
G’ en werd een groot succes. In totaal was de
opkomst meer dan 600 studenten van 14
verschillende studieverenigingen.
Externe
betrekkingen
samenwerkingsverbanden

en

Professor Keuning Vereniging – 26 november
Thomas Kokshoorn heeft het afgelopen jaar
zitting genomen in de Professor Keuning
Vereniging. In samenwerking met deze

vereniging werd op 26 november een
alumniborrel
georganiseerd
waar
masterstudenten ook welkom waren. Op deze
borrel kon er worden genetwerkt en hebben
studenten en oud-studenten elkaar beter leren
kennen door middel van speeddates. De
borrel werd een groot succes en vond plaats
in ’t Golden Fust.
Alumnidag – 14 mei
Ter ere van het tiende lustrum van de
vereniging werd op zaterdag 14 mei een
alumnidag gehouden die plaatsvond in het
Paleis. Op deze dag kwam een groot aantal
oud-studenten bijeen om gezamenlijk terug te
blikken op vijftig jaar Ibn Battuta. Onder de
sprekers van de dag bevonden zich enkele
oud-bestuursleden van Ibn Battuta die het
publiek wisten te vermaken met leuke
anekdotes van vroeger. ’s Middags werd er
genoten van een lunch en bladerden de
aanwezigen vol enthousiasme door het
lustrumboek.
Nieuwjaarsreceptie – 11 januari
Ook in 2011 werd een nieuwjaarsreceptie
georganiseerd in samenwerking met Stichting
Pro Geo, Stichting Geo Promotion en het
faculteitsblad Girugten. Op 11 januari werd de
receptie gehouden in café ‘t Pleidooi. Met een
groot aantal aanwezige actieve leden en zelfs
een paar docenten was het een gezellige
receptie.
Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium –
29 maart
Op dinsdag 29 maart hadden we samen met
de andere faculteitsverenigingen van geografie
en planologie een symposium georganiseerd
in Nijmegen. Het thema van de dag was
NIMBY. De dag begon met een plenaire
sessie waarin dhr. M. Duineveld de term
NIMBY onder de loep nam. Want bestaat
NIMBY wel? Of is het achterhaald? In de
middag waren er verschillende workshops
waarin er verschillende voorbeelden aan bod
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kwamen. Zo waren er workshops over
asielzoekerscentra,
windmolens
en
kantoorcomplexen. Aan het einde was er nog
een plenaire sessie waarin we nog eens de
fenomenen van NIMBY bespraken. Het was
een geslaagde dag met veel nieuwe ideeën
over het ‘Not In My Backyard’ verhaal.
Representatieactiviteiten
In het representatieoverzicht staan alle
bestuursactiviteiten van het afgelopen jaar
waar het bestuur namens de vereniging
aanwezig was. Naast de wat meer formele
afspraken met faculteit, faculteitsorganisaties
en bedrijven zijn dat vooral veel borrels en
feesten. Het is gebruikelijk om bij andere
verenigingen langs te gaan, naast de
gezelligheid is het ook belangrijk om een
goede band te hebben met zusterverenigingen
in Nederland en ook met de andere studie- en
faculteitsverenigingen in Groningen. Met veel
besturen hebben we goed contact gehad en
hebben we ook tips en adviezen van hun kant
kunnen ontvangen.
Ook het contact met de faculteit was prima
dit jaar, zo is dhr. Rambags, studieadviseur
van de faculteit, zelfs bereid gevonden om een
brief te sturen naar de eerstejaarsstudenten
om het belang van Ibn Battuta duidelijk te
maken. Ook met andere faculteitsorganisaties,
zoals Pro Geo, Geo Promotion en Girugten is
er altijd goed contact geweest. Ook dit jaar is
het contact met bedrijven door de
Commissaris Externe Betrekkingen goed
onderhouden.

organisatie en behartigt de belangen van alle
aangesloten faculteits- en studieverenigingen.
Afgelopen jaar is er veel contact met het
FVOG geweest, ook buiten de drie Algemene
Verenigingsvergaderingen om. Hier werden
algemene zaken aangaande studieverenigingen
besproken. Speerpunten dit jaar zijn
voornamelijk de introductietijdenregeling en
de bezuinigingsplannen van het kabinet.
Bestuursoverdracht
Na de Algemene Ledenvergadering van 12
februari is het bestuur op zoek gegaan naar
opvolgers. Halverwege april werd de
sollicitatieperiode gesloten en konden de
sollicitatiegesprekken van start gaan. Tijdens
deze sollicitatiegesprekken werd het bestuur in
zijn taak ondersteund door Marjon Albring,
oud-voorzitter van de VIP (psychologie).
Het kandidaatsbestuur bestaat uit de volgende
personen: Martine Mollema, Peter Schotsman,
Robin Groenewold, Neeltje Westra, Titia
Leutscher en Myrthe Leystra. De afgelopen
tijd zijn deze personen voorbereid op een
bestuursjaar.
Er
werden
door
het
kandidaatsbestuur
bestuursvergaderingen
bijgewoond
en
er
was
een
overdrachtsweekend
in
het
idyllische
Loppersum.

Faculteitsverenigingen Overlegorgaan Groningen
Het Faculteitsverenigingen Overlegorgaan
Groningen (FVOG) is een overkoepelende
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Commissie- en Werkgroepactiviteiten
Almanakcommissie (A’cie)
De Almanakcommissie probeert elk jaar weer
een prachtig jaarboek te maken met daarin alle
informatie over de vereniging, studenten en
medewerkers van de faculteit. De commissie,
bestaande uit Peter Schotsman (vz), Sanne
Feenstra, Jordy Janssen, Ries Knigge, Jorn van
der Scheer, Titia Leutscher, Josine van Son,
Martine Mollema en Reinhilde Schmit
(bestuur) hebben ervoor gezorgd dat er dit
jaar weer een almanak is uitgekomen. Zij
zorgden dit jaar voor een dubbeldikke
almanak met als thema ‘’Onmisbaar Arabie’’.
Almanakuitreiking – 3 mei
Op deze avond werd met trots de nieuwe
extra dikke Almanak gepresenteerd. De
almanak werd door de Almanakcommissie
gepresenteerd met een leuke opening. Het
thema van de almanak was: ‘Onmisbaar
Arabie’ en de leden van de almanakcommissie
waren allen verkleed. Het werd een gezellige
avond en iedereen kon zijn of haar
gesigneerde almanak ophalen.
Buitenlandse Excursiecommissie (BEC)
De BEC vertrok dit jaar naar het
zonovergoten Griekenland, wat goed uitkwam
aangezien de BEC dit jaar in maart
plaatsvond. De commissie, bestaande uit
Robin Groenewold (vz), Pieter Meijer,
Cristian Perton, Sanne Kasten, Martine
Mollema, Ellen Verbeek en Tim van Huis
(bestuur) zorgden ervoor dat de reis
voorspoedig
verliep.
Een
van
de
hoogtepunten die werd aangedaan was de
Akropolis van Athene.
BEC lezing Griekenland – 8 maart
Op 8 maart vond de jaarlijkse BEC lezing
plaats, dit jaar verzorgd door Mariëtta
Ioannidou, deskundige op het gebied van
Nieuw Griekse taal en Cultuur aan de
Universiteit van Amsterdam. De lezing ging

over de cultuur van Griekenland en de
ontwikkelingen die het land momenteel
doormaakt. Daarna volgde er een interessante
discussie met vragen van de studenten zodat
er meer onderwerpen aangesneden konden
worden. Er waren 35 aanwezigen.
De buitenlandse excursie naar Griekenland –
12 tot en met 22 maart
Zaterdag 12 maart
Om half twee moesten alle deelnemers op het
station verzamelen voor de mooiste reis van
het jaar: de BEC 2011. Vanaf daar vertrok de
bus richting het vliegveld van Dortmund waar
de groep zou vliegen naar Thessaloniki.
De reis begon met een gezellige drukte, maar
na verloop van tijd werd het steeds rustiger en
alleen de diehards hielden het tot aan
Dortmund vol. Op het vliegveld was het een
kwestie van 2 uurtjes wachten en toen was het
tijd om het vliegtuig te pakken richting
Griekenland.
Eenmaal aangekomen in Thessaloniki, na het
inchecken in het hostel, vertrok de groep
richting de kust. Eenmaal bij de zee
aangekomen, bevond iedereen zich op wat dat
moment het mooiste plekje van de wereld
was. Deze plek was zo mooi dat zelfs de
zwerfhonden
ter
plekke
en
de
containerschepen op zee supermooi waren.
Na dit rustmoment begonnen we aan de
rondleiding door Thessaloniki door twee
aardige dames waar Tim van te voren contact
mee had gelegd.
Na de rondleiding gingen we typisch Griekse
fastfood eten. Sommige mensen gingen naar
de Griekse Mac, andere mensen gingen een
soort broodje kapsalon eten. Na deze
kennismaking met de Griekse gastronomie
gingen een aantal mensen koffie drinken met
een uitzicht op een of andere plas, terwijl
andere deelnemers hun kans schoon zagen
om te gaan slapen. De eerste echte
excursiedag zat er al snel aan te komen.
Zondag 13 maart
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De tweede dag stond volledig in het teken van
een religieuze ochtend en een bezoek aan de
Petralona grotten buiten Thessaloniki.
Onder leiding van Martine en Cristian werden
een aantal kerken bezocht. Een daarvan was
de La Rotunda, een ronde Byzantijnse kerk
welk verbouwd werd en er werkelijk prachtig
uitzag.
Nadat in de ochtend alle kerken bezocht
waren ging de excursie verder met de bus naar
de grotten van Petralona. Aan de voet van de
heuvel werden de deelnemers eruit gezet om
vervolgens in een heel klein busje te stappen
waar iedereen in werd gepropt. De
buschauffeur zette de muziek vervolgens
keihard aan en de reis naar de grot kon verder.
Eenmaal aangekomen bij de grot werden we
opgewacht door een gids die ons een
rondleiding gaf door de grot. In de grot waren
vele mooie stalactieten en stalagmieten te
bewonderen maar ook een zeer ‘bijzonder’
vormgegeven beer en de oudste mens (replica
natuurlijk) die in Griekenland is gevonden. De
grot is overigens in 1959 ontdekt door een
inwoner van het dorpje Petralona. Naast de
grot staat het Antropologisch museum van
Petralona met verschillende in de grot
gevonden voorwerpen, reconstructies en
verscheidene muurschilderingen.
Na het bezoek aan de grot en het museum
vertrokken we weer langs dezelfde route terug
naar Thessaloniki. Nadat iedereen in de avond
had gedineerd is de groep met z’n allen op
stap gegaan in het centrum (al dan niet in de
groene ‘Hoezo? Ouzo!’ shirts).
Maandag 14 maart
Op de derde dag werd er een bezoek gebracht
aan de
Aristoteles universiteit
van
Thessaloniki en kregen de deelnemers een
lezing van een docent. Na deze lezing
vertrokken we met de deelnemers naar het
huis van Ataturk. In de middag keerde de
groep terug bij de universiteit waar een
rondleiding werd gegeven over de campus.
Tijdens deze rondleiding mocht de groep ook

lunchen in een gigantische kantine waar alle
studenten van de universiteit ook altijd eten.
Na de rondleiding vervolgde de reis naar het
Byzantijnse Museum. Na het bezoek kregen
de deelnemers de rest van de dag vrij.
Dinsdag
15
maart
15 maart was de dag van de benenwagen in
Thessaloniki.
Als
eerste
werd
het
Heptapyrgion Fort bezocht. Na een redelijke
klimtocht arriveerden we met z’n allen bij het
Fort waarop de deelnemers een tijdje hadden
om het te verkennen. Na het bezoek vond er
een rustmoment plaats waarbij de allereerste
groepsfoto is gemaakt. Tijdens de afdaling
werd ook een ander gedeelte van de oude
muur van de stad aangedaan welk ook een
mooi uitzicht had over de gehele stad. Ook
hier is de hele groep een tijdje gebleven zodat
mensen konden uitrusten en er prachtige
foto’s van Thessaloniki konden worden
gemaakt.
Vervolgens ging de reis verder naar de
Modiano markt. Wat van tevoren niet echt
duidelijk was, was dat deze markt
voornamelijk bestond uit karkassen van
koeien, schapen, vissen en dergelijke
waardoor velen deelnemers de zin in het
inslaan van eten danig werd ontnomen. Toch
kon iedereen even de toerist uithangen in de
wat minder gruwelijke stalletjes en wat
souvenirs en kaartjes kopen voor het
thuisfront.
Na de lunchpauze stond op de
middagplanning een tour langs het water van
de stad Thessaloniki gepland. Echter werd
deze route al een aantal dagen eerder gelopen
door de toen uitgenodigde gidsen. Daarnaast
zou Griekenland, Griekenland niet zijn, want
alles liep totaal anders dan gepland! In
verband met de dreigende stakingen van het
openbare vervoer, werd er besloten om niet
met de nachttrein naar Athene te reizen, maar
in plaats daarvan die middag al weg te gaan.
Een geluk bij een ongeluk was de
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mogelijkheid van deze treinreis dat het
uitzicht van het Griekse platteland zichtbaar
was. De binnenlanden van Griekenland, iets
heel anders dan de stedentrips, waren erg
mooi om te bekijken vanuit de trein. Na
aankomst in Athene konden de deelnemers
direct overstappen op de metro die ons vlak
bij het hostel bracht. Het hostel was op zich
niet te vergelijken met het hostel van de
voorgaande nachten in Thessaloniki, maar de
pret onder de deelnemers was er niet minder
om! De kamers werden verdeeld en ingeruimd
waarna we een extra nacht konden
doorbrengen in Athene.
Woensdag 16 maart
Om 11 uur kwamen we bij het presidentieel
paleis aan in Athene, waar de wacht juist werd
gewisseld.
De
wachtwisseling
werd
gekenmerkt door hoog opzwaaiende benen,
stoïcijns kijkende mannen en mooie schoenen
met pluimpjes (die je vervolgens bij elk
toeristenkraampje kon kopen). Ook waren er
in de weg liggende straathonden en één auto
met kenteken IBN, dit staat ook op een aantal
foto’s. Na dit gebeuren vervolgden wij onze
weg naar het oorlogsmuseum. Daar hadden
we helaas wat weinig tijd om al dat moois en
historisch te bekijken, maar al met al hebben
we ons prima vermaakt met de zwaarden,
speren en kanonnen. Op de weg terug naar
het hotel zijn we nog door de nationale tuinen
gewandeld voor een complete indruk, vooral
de rust en stilte vielen op tegenover het
drukke verkeer aan de andere kant van de
tuinen.
Later op de dag kregen we van EGEA
studenten een rondleiding door Athene en
diezelfde EGEA studenten nodigden ons uit
om die avond met hun mee te gaan om het
nachtleven van Athene te verkennen. Een
deel van de groep is meegegaan en heeft zich
tot in de late uurtjes vermaakt in een dubieuze
kroeg genaamd Kindergarden.

Donderdag 17 maart
Vandaag hadden we de gelegenheid om de
Akropolis te bezoeken. Het stond in de
planning op bovenop de Akropolis te
lunchen, maar bij de ingang werd er ons op
geattendeerd dat er geen eten genuttigd mocht
worden en natuurlijk hield iedereen zich hier
braaf aan… We begonnen onze route bij het
theater van Dionysos, waarover Ellen en
Martine die de dagleiding hadden, ons veel
wisten te vertellen. We vervolgden onze barre
klim naar boven via een heel mooi uitkijkpunt.
Omdat er deze dag demonstraties waren in
Athene, waren er allemaal mensen op straat
die je op dat punt kon horen roepen en
schreeuwen. Boven op de Akropolis had je
een heel mooi en ver uitzicht over de stad
Athene. Je kon zelfs de zee en Pireaus zien
liggen. De stad Athene was echt enorm groot,
veel groter dan we hadden verwacht. Overal
waar je keek, was Athene. Martine en Ellen
konden veel vertellen over de Akropolis, en
daarna kregen we zelf tijd om rond te kijken.
Op de Akropolis is natuurlijk ook nog een
hele mooie groepsfoto gemaakt, met een
typisch Atheense oudheid op de achtergrond.
Vrijdag 18 maart
Op deze dag heeft de groep het Olympisch
stadiongebied bezocht. Eenmaal aangekomen
werden we overweldigd door het spierwitte
Olympische stadioncomplex. Met recht
Olympisch, het goddelijke wit verblinde onze
ogen (overigens hielp ook de stralende zon
een handje mee). De entree was
adembenemend: een lange arcade van witte
bogen omringde het centrale plein en de
stadions waren overkapt door grote
bolvormige kappen van de hand van de
wereldberoemde architect Calatrava. Het
Olympisch Stadion (‘Spiros Louis’) zelf, in het
dagelijks leven thuishonk van Panathinaikos,
was reusachtig. De deelnemer-van-de-dag
actie luidde ‘winnaar op sportief gebied’ en
een enkeling had inderdaad een dagtaak aan
het zo snel mogelijk op en neer rennen van de
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trappen van dit complex (anderen waren zo
sportief om niet mee te doen). Onze gids gaf
hier een korte presentatie over het stadion en
de Olympische Spelen van 2004.
Daarna vervolgden we onze weg naar de
basketbalhal waarin diverse Olympische
wedstrijden plaatsvonden (en eenmaal het
Eurovisie Songfestival). Basketbal schijnt in
Griekenland een grote sport te zijn, en de
lokale club deed het ook erg goed, maar liefst
zeven Europese titels behaald! Het Olympisch
complex wordt ook nu nog druk gebruikt. Dat
komt doordat het niet speciaal voor de spelen
is ontworpen, maar het al in de jaren tachtig
een sportcomplex was. Verschillende
Atheense clubs hebben hier dus al tientallen
jaren hun stekkie. Daar kunnen de Chinezen
nog wat van leren!
Zaterdag 19 maart
Een bijzondere dag. Delphi, één van
Griekenlands meest beroemde steden uit de
oudheid, werd bezocht.
Al heel vroeg in de ochtend vertrokken we
met een gehuurde bus en gids richting het
noorden. De gids zelf was met haar
vlekkeloze Engels (sterk Amerikaans accent)
en humor onmiddellijk een grote hit bij de
deelnemers. Met haar stopte de bus onderweg
bij een grot waar ze de nodige verhalen
vertelde over de Griekse mythologie. Daarna
zouden we een museum bezoeken die helaas
gesloten was door een verbouwing. Hierop
vervolgden we de drie uur durende reis naar
Delphi. Onderweg werd voor alle deelnemers
pas echt duidelijk hoe bergachtig Griekenland
is en bij het arriveren van Delphi was de
overweldiging van de locatie groot. Na een
grote rondleiding op de locatie door de gids
kregen we een moment om het nabij gelegen
Delphimuseum te bezoeken. Helaas was er
niet veel tijd over, het ging om 15:00 dicht.

Op de terugreis waren de deelnemers al bezig
met de voorpret van de geplande stapavond in
Plaka, het uitgaansgebied van Athene.
Deze avond bleek een groot succes voor de
35 deelnemers. Na een zware nacht zou het
een lekker chill dagje worden op het eiland
Aegina. Eiland van de pistachenoot, zon, zee
en stranden…
Zondag 20 maart
Na een zware gezamenlijke stapavond in het
Gazi Quarter ging de BEC vandaag het eiland
Aegina bezoeken. Maar voordat het zover was
bezochten we eerst de havenstad Pireaus.
Daarnaast bezochten wij ook van Olympiakos
het basketbalstadion.
Vervolgens maakten wij een wandeling door
de haven van Pireaus waar de vele mooie
jachten van rijke Grieken zichtbaar waren. De
dagleiding vertelde over de geschiedenis van
de haven en wat de ‘places to be’ van vroeger
en tegenwoordig waren in Pireaus. Vlak
voordat iedereen op de veerboot moest
stappen was er nog tijd om een vette hap bij
de Goody’s te halen.
Op de veerboot was het rustig, hierdoor kon
iedereen de banken bezetten om lekker te
slapen, te klaverjassen of gewoon lekker te
chillen. De tocht duurde iets langer dan een
uur. Op Aegina aangekomen bleek toch dat
de weergoden ons reis deze dag niet gunstig
gezind waren. De meesten zochten snel
onderdak tegen de regen en een paar
gelukkigen onder ons met een paraplu gingen
op eigen beweging de tempel van Apollo en
het daarnaast gelegen museum bezoeken.
Desondanks het weer trok de middag snel
voorbij en was het alweer tijd om terug te
keren naar Athene.
’s Avonds na een lekkere warme maaltijd
gingen nog enkelen onder begeleiding van de
commissie nogmaals genieten van het uitzicht
op de berg Lykavittos. Het uitzicht over
Athene was ’s nachts nog mooier dan
overdag. De rest bleef achter in het hotel om
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bier te drinken en te klaverjassen. Deze avond
was de laatste avond in een lekker warm bed
want morgenavond zou helaas de terugreis
alweer zijn.
Maandag 21 maart
Naarmate de BEC vorderde werd het opstaan
steeds moeilijker voor zowel de deelnemers
als de commissieleden en deze dag was het
niet anders. Het was alweer de laatste dag van
de reis! Deze dag werd er een universiteit
aangedaan onder begeleiding van dezelfde
dames en heren die ons ook een aantal dagen
eerder ons de stad hebben laten zien. Het was
een interessant bezoek waarbij de deelnemers
door middel van een rondleiding en twee
lezingen een beeld kregen van het leven als
geografiestudent in Athene.
Helaas werd tijdens de reis ook het nodige
fotoapparatuur van Peter Vos gestolen in de
busrit richting de metro. De deelnemers wist
wel aangifte te doen en heeft uiteindelijk
genoeg geld terug gekregen voor vervanging
het apparatuur.
Na het bezoek aan de universiteit kregen de
deelnemers een laatste vrije middag alvorens
we in de avond met de nachttrein richting
Thessaloniki vertrokken om de volgende dag
de reis terug naar Nederland te maken.
Dinsdag 22 maart
In de ochtend kwamen we zowaar precies op
tijd aan op het centraal station van
Thessaloniki.
Na de aankomst kon iedereen even een
ontbijtje halen en vervolgde we onze reis naar
het vliegveld met de bus. Eenmaal
aangekomen op het vliegveld waren vele
deelnemers in slaap gevallen op de bankjes
tijdens het wachten. Duidelijk uitgeput van
een intensieve excursie! Het vliegtuig vertrok
om 13:40 vanuit Thessaloniki en rond 15:30
kwamen we aan op het vliegveld van
Dortmund. Rond 16:30 zijn we met de bus
vertrokken richting Groningen met onderweg
een tussenstop langs de Burger King zodat

iedereen even een stevig avondmaal naar
binnen kon werken. Tot slot arriveerden we
om rond 21:00 in Groningen waarom
iedereen voor de laatste keer nog een mooi
groepsfoto maakte. Om vervolgens langzaam
huiswaarts te gaan, terugblikkend op het
ongeëvenaarde Griekenland!
Carrièredagcommissie
De Carrièredagcommissie werd ook dit jaar
begeleid vanuit Ibn Battuta en Pro Geo. De
Carrièredag van dit jaar werd georganiseerd
door Maryse Nagtegaal (vz), Annemarie Rook,
Elise van den Berg, Trinette Boonman samen
met Laura Been vanuit Pro Geo en Thomas
Kokshoorn vanuit Ibn Battuta. Eind oktober
is deze commissie aangesteld, en vanaf toen
zijn ze hard bezig gegaan om dit jaar de
Carrièredag weer tot een succes te maken.
De jaarlijkse Carrièredag van de Faculteit
Ruimtelijke Wetenschappen werd dit jaar
gehouden op 27 mei in de Euroborg. Het
thema van de dag was ‘Als starter aan de slag
in tijden van crisis’. Op deze dag geven
bedrijven presentaties over hun vakgebied en
hun bezigheden. Uiteindelijk kwamen er op
deze dag zo’n 120 studenten af, die
geïnteresseerd waren in wat de bedrijven hun
te bieden hadden.
Verschillende bedrijven in de stad verzorgden
in de ochtend op locatie bedrijfsbezoeken.
Bedrijven die werden bezocht waren onder
andere HKB Stedenbouwkundigen, KAW
Architecten en Nijestee. Ook konden er
verschillende
workshoprondes
worden
gevolgd die onder andere werden verzorgd
door Oranjewoud, Stadkwadraat en DHV.
Onder de sprekers bevonden zich onder
andere Hans Nijland, de Algemeen Directeur
van FC Groningen en Stefanie Ruys,
Recruitment Manager Deloitte. De gehele dag
werd afgesloten met een borrel, waar
bedrijven en studenten nog informeel verder
konden praten. De commissie kon terugkijken
op een geslaagde en goed verlopen dag.
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Eerstejaarscommissie (EJC)
Wederom is er dit jaar voor gekozen om de
EJC uit een groter aantal mensen te laten
bestaan. Voor deze vorm is gekozen om op
die manier meer eerstejaars te betrekken bij
Ibn Battuta.
Na het introductiekamp kwamen Hilco
Strijbos (vz), Lucas Vaartjes, Jorne Visser,
Kim van der Zande, Gusta Wachter, Stephan
Wittendorp, Bas de Ruigh, Stan Vergeer,
Ewout van Spijker en Evelien Meinders
allemaal plaats in de commissie en zij stonden
te popelen om allerlei mooie activiteiten te
organiseren voor de nieuwe eerstejaars. De
commissie werd in het begin door Christianne
Wouters begeleid vanuit het bestuur, en aan
het eind door Thomas Kokshoorn.
EJC Barbecue – 9 juni
Traditiegetrouw werd ook dit jaar een
barbecue, verzorgd door de EJC gehouden.
Omdat het weer niet meezat werd uiteindelijk
uitgeweken naar een alternatieve locatie, te
weten het huis van Jimme Zoete. Ondanks de
pech met het weer werd de activiteit toch een
succes.
EJC Feest – 5 oktober
Op 5 oktober werd het eerste EJC- feest van
het jaar gehouden in de Rumba. Met een mooi
wit shirt en stiften in de aanslag werd het die
avond één groot kleurwedstrijd. Het feest was
druk bezocht en ging tot in de late uurtjes
door. Aan het einde van de avond was er geen
enkel wit shirt meer te bekennen.
Martinitoren beklimmen – 2 december
Elk jaar laat de Eerstejaarscommissie
eerstejaarsstudenten met de stad Groningen
kennis maken, door met hen de Martinitoren
te beklimmen. Vele eerstejaars kwamen hier
op af, en genoten van het uitzicht vanaf d’Olle
Grieze, en hebben zo kennis gemaakt met het
belangrijkste symbool van de stad Groningen.
Dit jaar was het bijzonder koud en om de
deelnemers te belonen tijdens deze barre

tocht werd er bovenop de Martinitoren aan
iedereen een glaasje Martini uitgedeeld.
Stef Stuntpiloottoernooi – 21 februari
In Cafe ’t Pleidooi werd op 21 februari het
stefstuntpilootoernooi georganiseerd. Bij deze
nu al bijna traditionele EJC activiteit waren 12
teams die streden om de winst. Zoals altijd
sprong Stef heen en weer en sneuvelden er
verschillende kippen. Na veel sprongen en
kippen waren Pieter Meijer en Jacco Kuper de
verdiende winnaars. Zij slaagden erin om geen
enkel spel te verliezen en dus al drie jaar op rij
ongeslagen blijven.

.
Bierproeven– 28 februari
Op maandag 28 februari gingen we met
twintig man naar de Pintelier om daar alles te
weten te komen over een van de meest
gedronken drank onder studenten, namelijk
bier. We begonnen rustig met een pilsje, hier
werd meteen de vraag beantwoord waarom
wij wel de twee vinger regel aanhouden en in
de VS bijvoorbeeld niet. Daarna werd het bier
steeds sterker en het werd ook steeds
gezelliger. Het was dus een leuke middag met
veel leuke weetjes en lekkere biertjes.
Poolen – 30 maart
Op 30 maart organiseerde de EJC een
pooltoernooi met ongeveer 25 aanwezigen. Er
werd op het scherpst van de schede gespeeld
en in combinatie met enkele biertjes werd het
een mooie avond. De locatie was Cueaction.
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EJC feest – 5 april
Het tweede EJC-feest van het jaar had als
thema ‘Foute Fitness’. Iedereen kwam in zijn
of haar meest foute sportieve outfit. De EJC
zorgde ervoor dat iedereen prachtig versierd
werd met zweetbandjes. Het werd een
geslaagd feest.
Zwemmen – 29 april
Op de laatste dag van de tentamenperiode
organiseerde de eerstejaarscommissie een
zwemuitje naar Assen. Aan het begin van de
middag vertrokken we naar zwemparadijs ‘De
Smelt’. De deelnemers konden genieten van
een Sauna, Turks Stoombad, kuurbaden en
bubbelbaden, en zodoende bijkomen van de
tentamenstress.
EGEA Groningen
EGEA Groningen is onderdeel van de
European Geography Association. Elk jaar
vormt de commissie van Ibn Battuta de board
van EGEA Groningen. De board onderhoudt
contact met de andere entiteiten binnen
Europa, de boardmembers organiseren
uitwisselingen, nemen deel aan congressen en
verzorgen samen met de faculteit de
introductie voor buitenlandse studenten.
Uitwisselingen van EGEA waren er dit jaar
met Munster en Malta.
De board van EGEA Groningen bestond dit
jaar uit Samantha van der Sluis, Erik van
Spijker, Kasimir Hagendoorn, Rozanne
Spijkerboer, Jelle Pot, Inge de Vries, Tom van
der Meijs en Tim van Huis die deel uitmaakte
van deze commissie als bestuurslid van Ibn
Battuta.
Barbecue en feest – 17 juni
Ook dit jaar vond de traditionele EGEA
Groningen barbecue plaats, waarbij ongeveer
45 aanwezigen waren. Zoals elk jaar was de
locatie de Hoornse Plas en ook dit jaar werd
de barbecue afgesloten met een spectaculaire
BDC gewonnen door een paar ervaren
Groningers. Dit jaar werd de barbecue

gecombineerd met een spetterend feest in café
’t Pleidooi waarvan het thema ‘Trailer Trash’
was.
Introductie buitenlandse studenten – 31 augustus t/m
4 september, 31 januari t/m 4 februari.
Om alle nieuwe buitenlandse studenten aan de
faculteit wegwijs te maken in Groningen
organiseerde EGEA Groningen ook dit jaar
weer een introductieweek met een prachtig
programma. Zo werd er onder andere een
fietscursus gegeven, werd de Martinitoren
beklommen, is er gebowld, werd er
gezamenlijk lekker gegeten in de pizzeria en
kreeg iedereen de kans om elkaar beter te
leren kennen tijdens de Groningse
kroegentocht.
Uitwisseling en teruguitwisseling Munster – 17 t/m
19 december en 18-20 februari
Vrijdag 17 december 2010 reisden 6 studenten
van EGEA Groningen per trein naar het
Duitse Munster. Groningen heeft al enige tijd
goede contacten met deze Duitse entiteit en
een korte weekend uitwisseling dicht bij huis
werd dan aan goed ontvangen. Vrijdagavond
werden we ontvangen met traditioneel
winterse kost. Het hardnekkige winterweer
zorgde er het hele weekend voor dat
activiteiten vertraagd werden en uitvielen,
maar zorgde wel voor mooie plaatjes. Een
rondleiding met gids bij het stadsmuseum
leerde ons dat Munster en Groningen veel
verbintenissen hebben, waarbij Bommen
Berend een sleutelrol speelt.
De terug uitwisseling vond plaats van 18 tot
20 februari. Door ziekte kwam een kleine
delegatie van 4 Duitse studenten op bezoek in
Groningen. Het programma bevatte o.a. een
city game en een provincietour naar Thesinge
en Lauwersoog.
Uitwisseling – 13 maart en teruguitwisseling Malta –
24 maart
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Zondag 13 maart vertok een groep jongens
van EGEA Groningen naar Malta, om daar
de nieuwe entiteit 'EGEA Malta' te bezoeken.
Onder andere Mdina, Valletta en Gozo
werden aangedaan en de lokale culinaire
hoogstandjes (slakken, konijn en Cisk) vonden
gretig aftrek.
Kort na hun terugkeer was het de beurt aan 5
Maltese dames en heren om Groningen te
ontdekken; de Martinitoren, het Wad en
Bourtanghe werden bezocht, evenals de
binnenstad.

Later mocht er ook een kijkje in de tunnel
worden genomen.

Western Regional Congress- 8 t/m 13 april
Het WRC werd dit jaar georganiseerd door
onze collega’s in Utrecht. Het thema van het
congres was ‘Human Landscapes’ en uiteraard
was er een vertegenwoordiging uit Groningen
aanwezig.

Excursie Eemskanaalvisie – 14 december
Op dinsdag 14 december nam de
Excursiecommissie ons mee naar de
Tasmantoren. Eerst kwam Rob van Gemert,
stedenbouwkundige
bij
de
gemeente
Groningen, ons wat vertellen over de
Eemskanaalvisie, waarna we samen naar de
Tasmantoren fietsten. Hier werden we
rondgeleid door de architect, Wicher van der
Wal, die ons van alles vertelde over de
totstandkoming van het gebouw.

Euromed – 3 t/m 7 mei
Ook het zuiden van Europa organiseerde dit
jaar weer een EGEA congres. De
organiserende entiteit was EGEA Ljubljana
uit Slovenië en het evenement vond plaats in
de bergen van het land. Het thema van het
congres was: ‘Building bridges of diversity’.
Excursiecommissie (Ex’cie)
De excursiecommissie 2009-2010 bestond uit
Cristian Perton, Ries Knigge, Rick Bruinsma,
Tom van der Meijs, Kees Stiggelbout, Jannes
Willems (vz) en Pieter Meijer (bestuur). In het
najaar werden zij opgevolgd door de nieuwe
commissie, bestaande uit Stefan Dokters (vz),
Saskia Zwiers, Steven Wester, Hester Bijen,
Iris Cockx, Anne Boer en Neeltje Westra.
Moniek Daggenvoorde begeleidde hen vanuit
het bestuur.
Excursie Noord/Zuid-lijn – 10 juni
Op deze dag vertrok een groep studenten
richting Amsterdam om een kijkje te nemen
bij de Noord/Zuid-lijn. Allereerst kregen ze
een rondleiding in het bezoekerscentrum.

Excursie Groningen – 22 september
Op woensdag 22 september nam de
excursiecommissie ons mee voor een
stadswandeling in Groningen. Met een groep
van 16 mensen werd er vertrokken vanaf de
grote markt voor een tocht door de stad.
Tijdens deze wandeling werden onder andere
het Martini Kerkhof, de Prinsentuin en
verschillende hofjes bezocht.

Excursie Stationsgebied Utrecht – 14 januari
Op vrijdag 14 januari 2011 werd er een
excursie georganiseerd met als onderwerp de
ontwikkeling van het stationsgebied in
Utrecht. Eerst werd er een bezoekje gebracht
aan CU 2030, waar ons werd uitgelegd wat de
verschillende activiteiten zijn in het
stationsgebied. Van nieuwe gebouwen tot de
herontwikkeling van het station. Aansluitend
hebben we de bouwlocaties bekeken.
Excursie Blokhuispoort – 9 maart
Op woensdag 9 maart organiseerde de
excursiecommissie een rondleiding door de
oude
gevangenis
Blokhuispoort
te
Leeuwarden. Een voormalig bewaarder heeft
de groep van alles laten zien, van
vooroorlogse strafcellen tot de recreatieruimte
die door zowel bewaarders als gevangenen
werd gebruikt. Na afloop van de rondleiding
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heeft een overlevende van de overval op de
gevangenis in 1944 zijn indrukwekkende
verhaal verteld.
Excursie Ebbingekwartier – 28 maart
Op maandag 28 maart organiseerde de
excursiecommissie een rondleiding door het
Paleis en het Ebbingekwartier, verzorgd door
het Open Lab Ebbinge. Er werden
verschillende tijdelijke projecten bekeken van
woningbouw tot een stadstrand. Ook werden
de multifunctionele ruimtes binnen het Paleis
bezichtigd.
Excursie Zandrecyclecentrum de Stainkoeln – 3 mei
Op dinsdag 3 mei nam de excursiecommissie
je mee naar afvalverwerkingsbedrijf de
Stainkoeln. Eerst werd uitgelegd welke
stappen zand moet doorstaan om gereinigd te
worden. Daarna werden we meegenomen
voor een rondleiding over het terrein.
Duo-excursie Nijverdal-Hellendoorn – 26 mei
De Ex’cie nam 25 leden van Ibn Battuta mee
voor een Duo-Excursie in Overijssel. In de
ochtend werd het combiplan in Nijverdal
bezocht waarbij we een interessante
presentatie
kregen
over
het
grote
infrastructurele project rondom Nijverdal. Bij
dit project worden het treinspoor en de
Rijksweg door Nijverdal in een tunnel
geplaatst. Tijdens de excursie mochten we ook
een kijkje nemen op het bouwterrein en
kregen we een idee van de grote organisatie
rondom dit project. In de middag brachten we
een bezoek aan avonturenpark Hellendoorn
en gaf Stefan Dokters ons een kijkje achter de
schermen. De excursie was een geslaagde dag
met een gezellig eind in het avonturenpark.
Mediacommissie (Me’cie)
Dit jaar heeft de mediacommissie haar entree
gemaakt. De mediacommissie is in het leven
geroepen
ter
vervanging
van
de
internetcommissie. Hier is voor gekozen

omdat een dergelijke commissie meer in zijn
mars heeft en meer omvat dat slechts het
bijhouden van de website. Dit jaar heeft de
mediacommissie onder andere het maken van
promotieposter op zich genomen. Daarnaast
hebben zij zich bezig gehouden met het
maken van foto’s op elke activiteit. Ook heeft
de commissie haar creativiteit laten gelden
door op het lustrum een greenwall te
verzorgen. De commissie bestaat uit Gerrit
Vos (vz), Pieter Evenhuis, Marco Vellinga,
Stijn Hovens, Sander Leone en Luuk
Huttenhuis vanuit het bestuur.
Lezingencommissie (Le’cie)
Ook de lezingencommissie heeft dit jaar haar
best weer gedaan om voor ons de mooiste en
interessantste lezingen op touw te zetten. Een
breed scala aan lezingen zorgde ervoor dat er
voor ieder wel een leuk onderwerp bijzat. Per
slot van rekening zijn lezingen leuker dan tv.
De commissie bestond dit jaar uit Koen
Castelein (vz), Jimme Zoete, Mariette
Pepping, Loes Kerkdijk, Peter Schotsman en
Tim van Huis vanuit het bestuur.
W. J. vd Bremenlezing – 3 juni
Elk jaar organiseert de lezingencommissie de
WJ van der Bremenlezing. De grootste lezing
van het jaar met een speciale gast op een
speciale locatie. Dit jaar organiseerde de
lezingencommissie de WJ van der
Bremenlezing op een prachtige locatie: de
Synagoge in Groningen. De lezing werd
gehouden door dhr. Hans van der Vlist,
secretaris generaal van VROM. Hij vertelde
over zijn baan als secretaris generaal van
VROM en ging in op een integraal beleid van
rijk, provincie en gemeentes. Met 50
deelnemers, een goede spreker en de mooie
locatie was de W.J. van der Bremenlezing dit
jaar weer een succes.
China lezing – 13 oktober
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Op woensdagavond 13 oktober vond de
China-lezing plaats. Eerst vertelde Jan
Kolkman, ex-voorzitter van de NederlandChina vereniging over zijn ervaringen met
China. Hij vertelde onder andere over de
transitie die China in het verleden doormaakte
en hoe het land op deze manier steeds opener
werd tegenover mensen van buiten. Zo
toonde hij ons dia’s van China uit 1978. Na de
pauze was het de beurt aan Guus Frenay om
te vertellen over de avonturen die hij beleefde
tijdens zijn reis met de auto van Groningen
naar Beijing en weer
terug en liet hij het
publiek genieten van
mooie kiekjes en
sfeer
impressies.
Naderhand werd er
nog even nagekletst
in de Bubbles en kon
de Le’cie terugkijken
op
een
eerste
geslaagde lezing van
het jaar.

lagen onder de Amstel die gebruikt kunnen
worden voor vele doeleinden, zoals parkeren,
sportzalen, bioscopen, etc. De lezing vond
plaats in het Academiegebouw en er waren 18
aanwezigen.

Midden-Oosten Lezing – 17 november
Op 17 november vond de MiddenOostenlezing. Robert Soeterik gaf een
debatlezing over het conflict tussen Israël en
Palestina. De debatstelling luidde: "Een
tweestaten-oplossing is geen oplossing". De
lezing begon met een presentatie over het
conflict tussen de twee staten. Hierna werd er
aan de hand van de stelling een debat
gehouden. De lezing was in de Zernikezaal
van het Academiegebouw en er waren 35
aanwezigen.

Lezing Groninger Forum – 19 mei
Op donderdag 19 mei kwamen Elzo Dijkhuis
(projectleider) en Erwin Kloen (assistentprojectleider) van het Groninger Forum een
lezing geven over de ontwikkeling van dit
controversiële project. Er werd inzicht
gegeven in het verloop van de besluitvorming
en het bestuurlijke proces. Deze actuele en
interessante lezing vond plaats in het
Academiegebouw en er waren 50 aanwezigen.

AMFORA lezing – 12 januari
Op 12 januari was er de Alternatieve
MultiFunctionele
Ruimte
Amsterdam
(AMFORA) lezing. De spreker was Bas
Obladen, werkend bij Strukton Civiel.
Strukton heeft dit AMFORA plan ontwikkeld
met als doel de leefbaarheid van de stad te
verbeteren. Het plan kent zes ondergrondse

Lezing IJkdijk – 6 april
Woensdag 6 april kwam Wouter Zomer, de
directeur van de stichting IJkdijk, naar
Groningen om een lezing te geven over de
IJkdijk. De IJkdijk, ook wel dijk van de
toekomst genoemd, is een initiatief van N.V
.NOM, STOWA, Stichting IDL, Deltares en
TNO en ligt in een polder ten zuiden van
Bellingwedde. Het is een internationaal uniek
project gericht op het toepassen van
sensorsystemen in dijken met als doel het
beheer, onderhoud en het monitoren van
waterkeringen te verbeteren. Het thema van
de lezing was “Wat voor kansen biedt het
project IJkdijk voor het dijkbeheer van
Nederland” De lezing vond plaats in het
Harmoniecomplex en er waren 17
aanwezigen.

Lustrumcommissie (Lu’cie)
Een ontzettend belangrijke commissie dit jaar
was natuurlijk de Lustrumcommissie die dit
jaar het tiende Lustrum heeft neergezet. Deze
groep gedreven mensen heeft ervoor gezorgd
dat afgelopen Lustrum een ongeëvenaard
spektakel was. Zij zorgden ervoor dat er een
breed scala aan activiteiten beschikbaar was en
hebben het hele lustrum in goede banen
geleid. De Lu’cie bestond uit Gerard Roemers
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(vz), Pieter de Roest, Rutger ten Have, Daan
Haanstra, Jacco Kuper, Fedde Moedt, Guido
Roegholt, Tjerk Hoving en Christianne
Wouters vanuit het bestuur.
Tiende Lustrum 6-15 mei
Vrijdag-zondag: Reisweekend.
Het reisweekend naar Luik was een mooi
begin voor het lustrum. Na op de vrijdag met
een groep van bijna 60 man te hebben
gegeten, kon het nachtleven van Luik al
meteen kennis maken met de leden van Ibn
Battuta, waarbij een eigen tap in een kroeg
toch wel het hoogtepunt was. De zaterdag
stond in het teken van het lekkere weer en de
mooie omgeving van Luik. Na de grotten van
Remouchamps te hebben bezocht, werd er
heerlijk geluncht op een lokaal grasveldje.
Daarna was het tijd om te gaan kajakken. In
koppels van twee werd er ongeveer 10 km
gepeddeld, waarbij de nodige leden te water
raakten. ’s Avonds werd er weer goed gestapt
en zondag stond in het teken van de City
Game en wederom het geweldige weer, om
vervolgens na een zeer geslaagd weekend in
de trein terug te keren naar Groningen.
Maandag: Receptie en Openingsfeest
Waar het voor sommigen al begon bij het
weekend, was maandag voor anderen de dag
dat de lustrumweek begon. De weer werd
ingeluid met een ongeëvenaarde receptie. Met
hapjes uit verschillende werelddelen rond de
evenaar en een drankje werd het vijftig jaar
bestaan van onze vereniging goed ingeluid. In
de avond was er een knallend openingsfeest in
de Simplon. Het thema was rood, wit en goud
en iedereen had zijn best gedaan om zich hier
aan te houden. Met een mooi optreden van
onze geweldige lustrumband kon de avond
niet stuk. Om vier uur in de nacht was de zaal
nog vol met dansende mensen.
Dinsdag:
Paintball,
Kroegentocht

Lachmeditatie

en

Het openingsfeest was zo geslaagd dat de
volgende morgen sommigen niet meer hun
bed konden verlaten. Voor de echte
doorzetters stond paintballen op het
programma. In een oude melkfabriek konden
alle Rambo’s van de vereniging naar hartenlust
op elkaar schieten met verf. Na het tijgeren,
sluipen en schieten was het tijd om in de
hogere sferen te komen. We kregen een
lachmeditatie van een vakman, Dhyan
Sutorius. Het was lachen, gieren en brullen.
Als laatste stond een kroegentocht op het
programma. De lustrumcommissie nam
iedereen mee naar de kroegen waar Ibn
Battuta ooit heeft geborreld. In elke kroeg
werden we verwelkomd met een speciaal
drankje. Kroegen die werden bezocht waren
onder andere De Doos, de Negende Cirkel en
het Zwarte schaap.
Woensdag: Bedrijfsbezoeken, Diner en
Pubquiz
Vandaag was het tijd voor wat serieuzere
zaken, de werkgroep bedrijfsbezoeken had
namelijk twee bedrijfsbezoeken geregeld naar
Kadaster en NS Poort en een grote groep
enthousiaste studenten kon een kijkje nemen
in de keuken van deze bedrijven. Het was een
geslaagde en interessante middag. Voor de
passe-partoutshouders was er in de avond een
diner. Om geheel in het teken van Ibn Battuta
te blijven, vond het diner plaats in oosterse
sferen. Het diner werd op gepaste wijze
afgesloten door een mooi optreden van een
buikdanseres. Daarnaast kon er worden
genoten van het roken van waterpijpen. In de
avond mochten we nog even onze hersens
kraken bij een heuse pubquiz die zelfs een Ibn
Battuta ronde bevatte. De winnaars kregen
een lekkere taart.
Donderdag: Liftwedstrijd en Borrel
De deelnemers moest vandaag vroeg uit hun
nest want liften doe je voor dag en dauw.
Waar naartoe? Maakt niet uit. Als je maar
zoveel mogelijk ziet en op de foto zet. Er
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kwamen dan aan het einde ook mooie
verhalen op tafel. En iedereen had mooie
kiekjes gemaakt. ’s Avond werd er nog even
nageborreld in café Le Barrage.
Vrijdag: Congres en filmavond
Vandaag stond alles in het teken van het
congres, georganiseerd door Geo Promotion.
Het thema van het congres was: ‘De
grensoverschrijdende regio’. De dag werd
ingevuld met interessante sprekers uit het
bedrijfsleven, vanuit de overheid en vanuit de
universiteit. Sprekers waren onder andere
prof. McCann en ing. Voordes van AM
Noordoost. Dagvoorzitter van het congres
van prof. Pellenbarg. Na een goed verzorgde
lunch was het tijd voor workshoprondes
waarbij iedereen een kijkje bij zijn of haar
favoriete instituut of bedrijf kon kijken. Deze
workshops werden onder andere gegeven
door Arcadis, de Gemeente Groningen en
Royal Haskoing. ’s Middags werd er als
aflsuiting een plenaire discussie gehouden
waarbij verschillende stellingen werden
behandeld door een discussiepanel bestaande
uit een afvaardiging van onder andere
Strukton Civiel en de Provincie Groningen.
Om de dag goed af te sluiten kon er worden
nageborreld in het Stadspark waarna er zelfs
een diner volgde.
Na een inspannende dag was het tijd voor een
spannende film. In de RKZ-bioscoop konden
we in heerlijke royale zetels genieten van een
zak popcorn en een drankje. En als kers op de
taart werd er niet één maar twee films
gedraaid waardoor er voor ieder iets leuks
bijzat. Ondanks dat sommige oogjes
dichtvielen in de donkere bioscoopzaal was
het een leuk avondje.
Zaterdag: Poolen, Galadiner en Gala
In
verband
met
de
slechte
weersvoorspellingen ging pimp-je-fiets helaas
niet door. Gelukkig was er een alternatief en
mochten we onze kunsten laten zien tijdens
een wedstrijdje poolen.

Het einde van de lustrumweek kwam al in
zicht maar de week was nog niet compleet
zonder een gala. Voorafgaand was een heerlijk
diner in de Hemmingway’s en daarna werden
alle tafels en stoelen aan de kant gezet voor
het gala. Langzaam
stroomden de
Hemmingway’s vol met leden maar ook oudleden. Met een fotograaf voor de mooie
kiekjes en een blackjack tafel voor de mensen
die graag wilden gokken was de avond zeker
geslaagd. Iedereen verscheen in zijn of haar
mooiste kleding en later op de avond werd er
lekker gedanst. Daarnaast gingen de
straaljagers, raketjes en beco’s als warme
broodjes over de toonbank.
Zondag: Brakke Brunch
Omdat de Lustrumcommissie graag voor hun
deelnemers zorgt was er ook zondag nog iets
geregeld. Waar de deelnemers nog met
slaperige ogen aan tafel zaten was de
lustrumcommissie druk in de weer met eieren
bakken en tosti’s maken. Nadat we onze
buikjes rond hadden gegeten was het dan toch
echt het einde van de lustrumweek. Het was
een fantastische week met vele leuke en gekke
dingen. Lu’cie 2010-2011, bedankt voor deze
mooie week!
Sport- en Spelcommissie (SeS’cie)
Vol enthousiasme en met veel plezier heeft de
oude commissie, bestaande uit Mathijs
Vreeman (vz), Luuk Huttenhuis, Pieter-Jan
Karsijns, Mariëtte Pepping, Tim van Huis,
Mark Veenstra en Pieter Meijer (bestuur)
sportieve en vooral leuke activiteiten
georganiseerd. In februari 2011 is er een
nieuwe SeS’cie aangesteld, bestaand uit Jorn
van der Scheer (vz), Dorien Cramer. Harm
ten Wolde, Christian Barten, Lianne Hummel,
Jorrit van der Sluis, Lucas Vaartjes en Tim van
Huis (bestuur). De eerste mooie activiteiten
zijn al weer georganiseerd en hopelijk komen
er nog vele.
Ses’cie WK-poule – 8 juni
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Ook dit jaar heeft de commissie vanwege het
WK -voetbal een WK-poule opgesteld waarbij
iedereen op zijn of haar favoriete team kon
inzetten. Herman Nienhuis werd uiteindelijk
uitgeroepen als grote winnaar van deze poule.
Liftwedstrijd Berlijn – 8 t/m 10 oktober
In het weekend van 8 t/m 10 oktober was het
weer tijd voor de traditionele SeS’cie
liftwedstrijd. Verrassend dit jaar was dat de
bestemming geheim bleef tot op de ochtend
van vertrek. Uiteindelijk bleek de bestemming
de hoofdstad van Duitsland, Berlijn, te zijn.
35 mensen gingen de uitdaging aan en allen
wisten Berlijn op vrijdag te bereiken.
Vrijdagavond werd er gezellig met alle
deelnemers gegeten waarna nog enkele
drankjes genuttigd werden. De zaterdag stond
in het teken van het verkennen van de stad,
waarbij een rondleiding door EGEA Berlijn
verzorgd werd. In de avond werd wederom
met de volledige groep gedineerd om
vervolgens spelletjes te gaan spelen in het
hostel. De zaterdag werd afgesloten en de
zondag werd ingeleid met een spetterende
nacht in discotheek ‘the Matrix.’ Zondag werd
de trein richting Groningen gepakt. Winnaars
van de liftwedstrijd: Lianne Hummel, Anja
Boekenoogen en Tim van Huis.
Ruimtelijke Wetenschapsquiz – 17 januari
Op 17 januari was het tijd voor de jaarlijkse
Ruimtelijke Wetenschapsquiz. In Huis de
Beurs was gezorgd voor een gezellige
opstelling. Ook dit jaar had de SeS’cie weer
honderd vragen voorbereid voor de 37
aanwezige teams. Variërend van hard core TP
vragen tot simpele vragen over de vlag van
Libië, voor iedereen was er wel een vraag bij.
Uiteindelijk eindigden 2 teams met een
voldoende en gingen de veteranen Bernard
Bakker en Bart Booij er met de winst
vandoor. De locatie, de vragen en ook de
gezelligheid zorgde voor een geslaagde avond.

Vossenjachtkroegentocht– 1 december
Op woensdag 1 december organiseerde de
SeS’cie een vossenkroegenjacht. Tijdens deze
jacht moesten de deelnemers op zoek naar
allerlei vossen in verschillende kroegen door
middel
van
verschillende
cryptische
opdrachten kwamen de deelnemers aan bij
verschillende vossen. Zo was Sinterklaas
aanwezig in de Wolthoorn en zat er een
zwerver in ‘de Drie’. De avond werd
afgesloten in het Golden Fust.
Zaalvoetbal– 9 februari
Op 9 mei was het tijd voor een potje
zaalvoetbal. In de struikhal van de ACLO
verzamelden zich 50 Ibn Battuta leden voor
een mooi zaalvoetbaltoernooi. Tien teams
streden
om
de
begeerde
SeS’cie
zaalvoetbalbokaal na een spannende finale
was er gelukkig een verdiende winnaar. Met
50 inschrijvingen en een spannend toernooi
was het deze SeS’cie activiteit een groot
succes.
Floorball – 26 april
Op 26 april introduceerde de SeS’cie de leden
van Ibn Battuta aan de vrij onbekende sport
floorball. Het spel waarbij er een boarding
rondom het veld staat, is een intensieve sport.
De conditie werd daarom ook goed op de
proef gesteld. Na verschillende wedstrijden
bleek dat ouderejaars dit intensieve spel
moeilijk aankunnen want de twee jongste
teams stonden in de finale. Na deze
spannende finale besloot de SeS’cie dit leuke
toernooi op dinsdagmiddag.
Werkgroep Ameland
Uit ervaring is gebleken dat een Werkgroep
tijdens het introductieweekend een welkome
helpende hand is. Vandaar dat ook dit jaar
weer een werkgroep is aangesteld om het
introductiekamp voor de eerstejaars in goede
banen te leiden. De werkgroep bestond dit
jaar uit Herman Nienhuis, Mathijs Vreeman,
Josine van Son, Jeroen Veerman(vz) en vanuit
37

Pagina van 41

FACULTEITSVERENIGING DER RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN

Ibn Battuta
het bestuur Thomas Kokshoorn en
Christianne Wouters. Omdat het de eerste
keer was dat het weekend op Ameland
plaatsvond was het organiseren van het
weekend dit jaar een extra grote uitdaging.
Met een recordaantal eerstejaars werd het een
fantastisch weekend.
Werkgroep Wintersport (WW)
De Werkgroep Wintersport werd dit jaar
opnieuw opgericht, na het succes van de
vorige wintersportreizen. Een paar mensen
waren hier zo enthousiast over geworden, dat
zij de volgende Werkgroep Wintersport wel
wilden vormen. Deze groep bestond uit
Gerrit Vos (vz), Danielle Koop, Paula
Bongertman, Eva Bennen en Guido Roegholt.
Introductieactiviteit Wintersport – 14 december
Twee weken voordat de wintersportreis
vertrok, voorafgaand aan het kerstfeest, heeft
de werkgroep wintersport een activiteit
georganiseerd waar de deelnemers elkaar van
tevoren een beetje konden leren kennen. In de
bovenzaal van de Rumba was er eerst een quiz
met allerlei wintersport-gerelateerde vragen,
waarna er tijd was om gezellig met zijn allen
een drankje te doen.
Wintersportreis Saint Francois Longchamps –
1 t/m 10 januari
Dit jaar begon de wintersport op de eerste dag
van 2011. Allemaal nog uitgeput van
oudejaarsavond vertrokken we in de middag
met de bus richting Frankrijk. Na een lange
busreis kwamen we vroeg in de ochtend aan
in het Franse skioord. Nadat iedereen
omgekleed was, de bagage veilig in het depot
lag en er uitgebreid was ontbeten in de Yetibar, was het tijd om te skiën. Met alle
deelnemers vertrokken we in de skilift voor
ons appartement. Na de les van de WW stoof
iedereen de piste af. De eerste zware afdaling
zat erop maar iedereen dacht hetzelfde: lekker
weer, mooie sneeuw en een leuke piste, dat
was een goed begin. Na de eerste dag was

iedereen voldaan maar vermoeid. Het
skigebied was prachtig en ook het
appartement stond op een gunstige plek (dicht
bij de lift en boven de bar). Na een goede
maaltijd en een paar biertjes was iedereen er
weer bovenop voor de Nieuwjaarsborrel in de
Yeti-bar. Ook de rest van de week werd er
overdag veel geskied, gesnowboard en gelest.
’s Avonds waren alle deelnemers aanwezig in
de Yeti-bar. Ook werd de lokale discotheek
‘Mackenzie’ bezocht waardoor er elke dag
genoeg gefeest werd. De werkgroep had
allerlei mooie thema’s bedacht om de feesten
nog mooier te maken. Zo was iedereen op een
avond geheel in het oranje en waren er een
andere avond beachboys en girls te ontdekken
in de Yeti-bar. Op de laatste dagen zijn we
gezamenlijk uit eten geweest in het lokale
restaurant.

Werkgroep Bedrijfsbezoeken
De dit jaar voor het eerst opgerichte
Werkgroep Bedrijfsbezoeken was een groot
succes. De werkgroep bestond dit jaar uit
Elisa Souverein (vz), Jurjen Zuijderdorp,
Vincent Bakker, Hindrik de Haan en Thomas
Kokshoorn vanuit het bestuur. De
bedrijfsbezoeken waren vooral gericht op
ouderejaarsstudenten en vaak werd dan ook
verwacht dat de studenten met eigen input bij
het bedrijf aankwamen.
Bedrijfsbezoek Witteveen+Bos – 11 februari
38

Pagina van 41

FACULTEITSVERENIGING DER RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN

Ibn Battuta
Vandaag
organiseerde
de
werkgroep
bedrijfsbezoeken haar eerste bedrijfsbezoek
naar plan, advies en ingenieursbureau
Witteveen+Bos. Het doel van de dag was om
studenten op persoonlijke manier kennis te
laten maken met het bedrijfsleven. Het
dagprogramma
bestond
uit
een
bedrijfspresentatie,
interactieve
themapresentaties en een afsluitende borrel.
De thema’s die besproken zijn, waren Co2
opslag, Zuidelijke Ringweg Groningen en
demografische
bevolkingskrimp
en
vergrijzing.
Bedrijfsbezoek Stadkwadraat - 1 april
De werkgroep bedrijfsbezoeken organiseerde
vandaag
een
bedrijfsbezoek
naar
Stadkwadraat. Dit bedrijf is gespecialiseerd in
de financiën en organisatie van ruimtelijke
ontwikkelingsprojecten. Het programma
bestond uit een lunch, bedrijfspresentatie, een
workshop en een afsluitende netwerkborrel.
Studenten konden op laagdrempelige en
persoonlijke wijze in contact komen met
medewerkers van het bedrijf en konden zo
een goede indruk krijgen van het bedrijf.
Bedrijfsbezoek Kadaster – 11 mei
Op deze woensdag tijdens het 10e lustrum
werden ook enkele bedrijven bezocht
waaronder het Kadaster in Groningen. De
groep studenten werd onthaald met een goed
verzorgde lunch waarna het tijd werd voor
een bedrijfspresentatie en workshops. De
workshops belichtten elk een ander aspect van
het
bedrijf
zoals
infrastructuur
en
bedrijfslocaties. ’s Middags werd een kleine
quiz gehouden om onze kennis over het
Kadaster te testen.
Bedrijfsbezoek NS Poort – 11 mei
Op deze woensdag tijdens het 10e lustrum
werden ook enkele bedrijven bezocht
waaronder NS Poort. Op het kantoor in
Zwolle werd de groep studenten onthaald met
een lunch waarna het tijd werd voor een

bedrijfspresentatie en een workshop. Tijdens
de workshop konden studenten invulling
geven aan de ontwikkeling van het
stationsgebied Breda.
Werkgroep Lustrumboek
Deze werkgroep die speciaal in het leven is
geroepen ter ere van het tiende lustrum van
de vereniging bestond uit Marten Middeldorp
(vz), Rick Consten, Jinko Rots, Anne Vrouwe,
Iris Cockx, Gernand Stockmann, Daan
Haanstra, Pieter Jan Karsijns en vanuit het
bestuur Moniek Daggenvoorde. Dit team kan
zich na alle inspanning experts noemen op het
gebied van de historie van onze vereniging.
Samen hebben ze ervoor gezorgd dat op de
openingsreceptie van het lustrum een prachtig
boek kon worden gepresenteerd. Het boek is
opgedeeld in decennia en in elk hoofdstuk
wordt ingegaan op de rijke geschiedenis van
de vereniging, leuke anekdotes en mooie
overzichten. Het boek werd met veel
bewondering ontvangen en vond gretig aftrek
onder leden en oud-leden.
Werkgroep Bendeluxweekend
Bendelux Weekend – 12 t/m 14 maart
Het is vrijdag 17:30, een groepje buiten en
binnenlandse studenten stond te wachten op
een boot. De boot die hun naar het eiland
Ameland zou brengen. Het thema van dit
weekend was expeditie Robinson. Al bij het
begin werd de groep in tweeën gesplitst. Er
werd van je verwacht dat je wist te overleven
op het eiland en dat je samen met je
teamgenoten het andere team versloeg in een
bittere strijd. Dit doe je door over het hele
weekend punten te verzamelen. Het
verkrijgen van punten kan variëren van het
winnen van spelletjes tot het bedienen van de
organisatie. Er was een BDC op vrijdag,
gevolgd door een wandeling over het eiland
met vragen. Op zaterdag hebben we heel de
dag in de buitenlucht spelletjes gedaan waarna
we op het strand een heerlijk maaltijdje
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kregen. Zondag kregen we nog een mooie
tour van een strandjutter.
Genootschappen
Dit jaar is er door drie genootschappen
activiteiten georganiseerd, namelijk door het
Pedelgenootschap,
‘G.K.G.
Roem
&
Rookworst’ en genootschap ‘t Genotschaap.
Activiteiten bestonden onder andere uit een
cantus, klaverjastoernooien en een uitje naar
de kerstmarkt in Bremen. Door het
organiseren van deze activiteiten vallen zij als
enige genootschappen onder de noemer
‘actief’. Van alle ‘actieve’ genootschappen
wordt verwacht dat zij eenmaal per jaar een
activiteit voor de vereniging organiseren.
G.K.G. ‘Roem & Rookworst’ Klaverjastoernooi –
8 juni & 9 maart
Dit jaar heeft dit genootschap zich weer
ingezet om twee klaverjastoernooien voor de
leden van Ibn Battuta te organiseren. De
toernooien vonden plaats in Café de Toeter.
Het genootschap bood zelfs een cursus
klaverjassen voor beginners aan.

Pedelgenootschap –
Cantus 12 oktober & 22 april
Dit altijd actieve genootschap vierde dit jaar
haar eerste lustrum. Dit heugelijke feit werd
eind april gevierd met een breed arsenaal aan
activiteiten. Zo organiseerde dit genootschap
tweemaal een cantus waarbij het bier rijkelijk
vloeide en iedereen uit volle borst meezong.
Pedelgenootschap – Excursie Centraal Staal 1 maart
Daarnaast organiseerde het Pedelgenootschap
een stoere excursie naar Centraal Staal alwaar
iedereen kon zien hoe staal wordt gebogen en
wat voor stoere dingen je er allemaal mee kan
doen.
‘t Genotschaap – Kerstmarkt Bremen 27 november
Dit jaar nam dit vrouwelijke gezelschap 36
enthousiastelingen mee naar de kerstmarkt in
Bremen. De vrouwen van het genootschap
zorgde ervoor dat iedereen per busje veilig
aankwam en verzorgden vervolgens een
stadswandeling door het centrum van
Bremen.
Het was een gezellige dag en iedereen genoot
van de warme chocomelk, glühwein en
braadworsten.
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Vanaf nu redden jullie jezelf maar!

Ibn Battuta
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
Rijksuniversiteit Groningen
Zernikecomplex
Nettelbosje 2
Correspondentie-adres:
Postbus 800
9700 AV Groningen
Tel: 050-3638819
Fax: 050-3633901
E-mail: Bestuur@Ibnbattuta.nl
Website: www.IbnBattuta.nl

41
Pagina van 41

