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Voor je ligt het secretarieel en financieel
jaarverslag van faculteitsvereniging Ibn Battuta.
Ibn Battuta, opgericht op 19 juni 1961, is de
faculteitsvereniging van de Faculteit Ruimtelijke
Wetenschappen
van
de
Rijksuniversiteit
Groningen. Alle studenten die studeren aan deze
faculteit hebben de mogelijkheid om lid te worden
van de vereniging. De vereniging heeft als doel de
belangstelling voor, en de betrokkenheid bij de
ruimtelijke wetenschappen te bevorderen. Een
ander doel van de vereniging is de
maatschappelijke, sociale en wetenschappelijke
vorming van haar leden te stimuleren. We hebben
deze doelen dit jaar nagestreefd door te focussen
op het vakgebied, werkveld en natuurlijk de
sociale binding. Met name hebben we aandacht
gehad voor de carrièregerichte activiteiten en dit
bleek in de loop van het jaar goed aan te sluiten bij
de doelen van de Rijksuniversiteit Groningen zelf.
Het secretarieel jaarverslag is opgebouwd uit een
jaaroverzicht, een activiteitenoverzicht en een
representatieoverzicht. Het jaaroverzicht geeft een
weergave de ontwikkelingen van het afgelopen
bestuursjaar. In het activiteitenoverzicht is een
beknopt overzicht van de activiteiten die door Ibn
Battuta zijn georganiseerd te vinden, het
representatieoverzicht geeft inzage in de
activiteiten waarbij Ibn Battuta, veelal het bestuur,
aanwezig is geweest. Daarna volgt een uitgebreider
overzicht van de activiteiten die door zowel het
bestuur als commissies en werkgroepen 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 het
persoonlijke terugblikken op het bestuursjaar van
de verschillende bestuursleden.
Tijdens het lezen van deze persoonlijke
terugblikken zullen al snel de hoogtepunten, zowel
persoonlijk als voor de vereniging, duidelijk
worden.

Naast hoogtepunten hebben we dit jaar ook wat
minder mooie dingen meegemaakt. We zijn blij
dat we elkaar als bestuursleden onderling hebben
kunnen steunen tijdens deze perioden. Ook zijn
we daar de leden van de vereniging dankbaar voor.
Jullie begrip en medeleven hebben ons er soms
echt even doorheen geholpen, waarna de mooie
en altijd gezellige momenten die bij Ibn Battuta
horen, vanzelf weer terug kwamen.
Er stonden dit jaar weer veel leden te trappelen
om actief te worden bij de vereniging, maar ook
om actief deel te nemen aan al die verschillende
activiteiten. Bedankt voor dit enthousiasme, het is
het bewijs dat Ibn Battuta nog volop leeft!
Gelukkig hebben we het niet alleen hoeven doen
dit jaar. Er stonden genoeg mensen altijd voor ons
klaar met advies en inzichten. We willen de oudbestuursleden bedanken voor alle gesprekjes,
mailtjes en belletjes. We hebben dit jaar regelmatig
contact gehouden met de Raad van Adviseurs.
Door maandelijkse updates over wat er binnen de
vereniging speelde en de verschillende
bijeenkomsten, waren de leden van de RvA nauw
betrokken met de vereniging. Dit zorgde voor
goede adviezen en meningen, wat ons ook weer
op scherp zette. We willen de leden van de RvA
dan ook erg bedanken voor hun toewijding en
openheid. De Kascommissie heeft dit jaar
wederom enthousiast en ijverig de financiën van
de vereniging in de gaten gehouden en de
Penningmeester bijgestaan met inzicht en
ervaring.
Het contact met de faculteit was dit jaar over het
algemeen
goed.
Er
was
een
nieuw
faculteitsbestuur dit jaar. We hebben altijd heel
fijn kunnen overleggen met het studentlid van het
faculteitsbestuur. Melanie Bakema heeft ons altijd
goed op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen op de faculteit en vice versa. Vaak
stonden medewerkers van de FRW meteen voor
ons klaar, met name willen we Niels Rambags,
Inge Hutter en Peter Groote hiervoor bedanken.
Ibn Battuta wordt door veel mensen een warm
hart toe gedragen, bedankt hiervoor! In het
bijzonder willen we de donateurs van de
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vereniging bedanken. Dankzij jullie bijdrage
kunnen we net even iets extra’s doen voor onze
leden!
Tot slot willen we ook de sponsors en
adverteerders van Ibn Battuta bedanken voor hun
steun.
Waar het voor ons ophoudt, daar gaat het verder
voor onze opvolgers. We hebben het volste
vertrouwen in het nieuwe bestuur en we willen
Lucas Vaartjes, Paula Bongertman, Ewout van
Spijker, Niels van den Brink, Marjolijn Dijk en

Kim van der Zande een mooi, succesvol, gezellig,
leerzaam en onvergetelijk jaar toewensen.
Jongens, geniet ervan!
Het 51e bestuur van Ibn Battuta,
Martine Mollema
Peter Schotsman
Robin Groenewold
Neeltje Westra
Titia Leutscher
Myrthe Leystra
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Woord van…
Woord van de voorzitter

En dan ben je opeens
voorzitter van Ibn Battuta.
Daarmee trad ik in de
voetsporen van drie generaties
voorzitters die tevens lid zijn
van het Pedelgenootschap der
Ibn Battuta. Dat was even
wennen. Niet alleen voor mij,
maar ook voor de leden. Niet alleen qua omvang
en stemvolume verschil ik enigszins, ook qua
aanpak. Voor mij heeft het gewerkt en voor mijn
bestuur ook. De vereniging en mijn
bestuursgenootjes hebben me alle ruimte gegeven
om mezelf te zijn en dingen op mijn manier aan te
pakken. Dit is onmisbaar om zo’n intensief jaar
vol te houden en daar wil ik iedereen dan ook heel
erg voor bedanken.
Voordat we ingehamerd werden had ik een idee
hoe het komende jaar eruit zou komen te zien. Nu
ik straks onze opvolgers mag inhameren moet ik
dit beeld toch enigszins bijspijkeren. Ik had
bijvoorbeeld nooit verwacht dat zes mensen zo
hecht en op elkaar ingespeeld zouden kunnen
raken. We hebben samen veel meegemaakt en ik
zal altijd met plezier terugkijken op de
samenwerking met Peter, Neeltje, Robin, Titia en
Myrthe. Ik zal jullie altijd herinneren om een paar
dingen. Peter om Top Gun en onze moves op de
bijbehorende muziek, Neeltje om haar genoemde
inspiratiebronnen aan het begin van het jaar,
liedjes voor haarzelf en een bepaald boek voor
mij, Robin vanwege z’n lach en het lekkere eten,
Titia vanwege haar mooie projectjes en grote
verhalen en Myrthe vanwege haar lengte, wat niet
alleen ontzettend handig is maar ook extra grote
porties patat oplevert. Natuurlijk dekken deze
beschrijvingen de lading voor geen meter. Onze
band is zo persoonlijk dat ik het verder niet op
papier kan zetten.
Door onze mooie samenwerking hebben we veel
voor Ibn Battuta kunnen doen, want daar gaat het
tenslotte om. De nieuwe website die dankzij
Jochem Dijkstra en de officiële onofficiële
werkgroep website bestaat, is toch ook wel een
beetje mijn kindje geworden. Maar ook het
Dagblad FRW, het boekhoudprogramma, een
eigen beamer, een nieuwe huisstijl, voor het eerst

in de geschiedenis van Ibn Battuta een
hoofdsponsor: het is een rijtje waar we als het 51 e
bestuur met trots op terug kunnen kijken.
Waar ik misschien nog wel het meest trots op ben
is dat de interne sfeer binnen Ibn Battuta zo goed
is en is gebleven. We hebben een mooie lading
eerstejaars mogen verwelkomen en na de
Wintersport en BEC mogen we concluderen dat
het reizen weer leeft als nooit tevoren en dat heeft
ook weer veel nieuwe actieve leden opgeleverd. Ik
hoop dat iedereen hier net zo van heeft genoten
als ik en dat alle actieve leden een mooi
commissiejaar te wachten staat.
In mijn bestuursjaar heb ik zitting genomen in de
Lezingencommissie. Ook hier kijk ik met een
mooi gevoel op terug. We hebben lezingen in alle
soorten en maten, voor elke doelgroep weten te
organiseren en een bekende politicus, Henk
Bleker, voor de W.J. van den Bremenlezing
binnen weten te slepen. Met speciale
herinneringen kijk ik terug op de lezing die ik juni
samen met stichting Rutgers WPF, de collegetour
van Sign of Life heb georganiseerd. Wederom
heeft de vereniging het Dagblad van het Noorden
gehaald en is het wellicht een eerste stap geweest
om in de komende jaren meer studenten uit het
buitenland bij de vereniging haar activiteiten te
betrekken.
Ik heb veel van het afgelopen jaar geleerd. Zelf
ben ik weer een stapje verder in het ‘wat-wil-ikvredesnaam-later-gaan-doen-proces’. Ik heb beter
leren communiceren, dingen onder woorden leren
brengen en consequenties leren inschatten en dat
samen met een extra portie mensenkennis. Ook
heb ik geleerd dat ik toch wat minder goed ben in
spreekwoorden en uitdrukkingen dan ik altijd heb
gedacht. Maar goed, daar noem ik het paard bij de
naam en dat heeft dan ook wel weer voor mooie
situaties gezorgd. Het 51 quoteboek dat Myrthe
heeft bijgehouden zal me nog vaak laten huilen
van het lachen, waar ik sowieso wel aardig snel last
van heb.
Het wordt tijd om het jaar en daarmee dit woordje
van de voorzitter af te ronden. Het is een mooi
jaar geweest en nu ik er op terugkijk word ik toch
een beetje emotioneel, dat heb je nou eenmaal met
vrouwen. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor
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alle steun, tips en opmerkingen. Dit hebben we
altijd besproken, onze bestuursvergaderingen
duurden niet voor niets zo lang. In alle eerlijkheid
kan ik zeggen dat ik na het afgelopen jaar er nu
naar uitkijk om zelf tot de oude lullen van de
vereniging te behoren. Ik wil dan ook het
komende bestuur alle succes van de wereld
wensen. Maar Lucas, Paula, Niels, Ewout,
Marjolijn en Kim, dat zit volgens mij wel goed.
Wat ik jullie vooral op het hart wil drukken is om
te genieten. Ook jullie staat een bijzonder jaar te
wachten, het is kort maar intens en om af te
sluiten in de woorden die ik zo vaak heb gezegd
dit jaar: jongens, geniet ervan!
Martine Mollema

Woord van de vice-voorzitter:

Zowel privé als zakelijk gezien
was dit voor mij, de mensen die
mij goed kennen weten dat, een
zeer turbulent jaar. Ik wou
eigenlijk niet heel cliché beginnen
over achtbanen en emoties, maar
ik heb Walibi Flevo wel bezocht
dit jaar. Letterlijk en figuurlijk. Des te mooier is
het dat ik van het vorige bestuur de kans heb
gekregen om me een jaar lang met volle overgave
te storten op een bestuursjaar. Daarvoor wil ik
Luuk, Christianne, Reinhilde, Moniek, Tim en
Thomas nogmaals bedanken.
Het is voor leden misschien niet altijd even
duidelijk waar ik me als vice-voorzitter mee bezig
heb gehouden, of waar een vice-voorzitter zich
überhaupt mee bezig houdt. Welnu, het is een
functie met weinig vaste taken. Bovenalles ben je
als vice-voorzitter natuurlijk de rechterhand van
de voorzitter. Ik heb denk ik wel mijn best gedaan
om Martine te helpen, te ondersteunen en vooral
op te vrolijken als ze er doorheen zat. Dat laatste
heb ik natuurlijk sowieso een handje van, dus ik
denk dat mijn andere bestuursgenootjes daar ook
wel van hebben geprofiteerd. En ja, of Martine
nou ook daadwerkelijk wat aan me gehad heeft,
zul je aan haar moeten vragen. Maar één van de
zaken
waar
ik
bijvoorbeeld
concreet
verantwoordelijk voor was, was het contact en het
contract met onze borrelkroeg, Café Het Pleidooi.
Wat heb ik een hoop mooie avonden beleefd
aldaar! Persoonlijk heb ik ook altijd erg leuk

contact gehad met de vorige eigenaar van de
kroeg, des te vervelender vond ik het faillessement
van het café. Er schijnt nu weer een nieuwe
eigenaar in te zitten. Ik wens het komende bestuur
in ieder geval veel plezier en succes met het
vinden van een nieuwe borrelkroeg (of toch niet?).
Dan wil ik natuurlijk ook nog even mijn
bestuursgenoten in het zonnetje zetten. Jeetje, wat
hebben wij dit jaar veel meegemaakt met z'n allen!
En wat hebben we voor mensen die zoveel samen
hebben meegemaakt, eigenlijk weinig problemen
gehad onder elkaar! Dat zegt mij genoeg over hoe
close we waren. Ik heb er een broer en vier zussen
bij gekregen. Allereerst wil ik Martine bedanken.
Jij was mijn eerste maatje hier in Groningen en het
afgelopen jaar is denk ik wel gebleken hoeveel ik
aan je heb. Je kunt me opvrolijken, mij op me
plaats zetten, motiveren en me op me
spreekwoordelijke kloten geven. Dat is weinig
mensen gegeven. Ik wil Neeltje bedanken, omdat
ik altijd mijn faalacties bij je kwijt kon. Ook om
zes uur 's nachts was dat geen probleem! Ik wil
Titia bedanken, omdat je om je bestuurstaken
heen genoeg tijd overhield om de grootste
verhalen te vertellen, verhalen die je vaak zelf had
veroorzaakt. Ook wil ik natuurlijk Robin
bedanken. Zonder jou was het bestuursjaar een
stuk minder vrolijk geweest. Wat hebben wij een
lol gehad. En dan blijft er nog één iemand over,
Myrthe natuurlijk. Voor het bestuursjaar kende ik
je eigenlijk nog helemaal niet. Toch heb ik nu het
gevoel dat ik alles bij je kwijt kan en dat je elk
probleem moeiteloos kunt oplossen. Er komt een
dag dat we samen in de Josti-band spelen!
Rest mij niets anders dan het komende bestuur
succes te wensen. Lucas, Paula, Niels, Ewout,
Marjolijn en Kim, maak er een fantastisch jaar van!
Peter Schotsman
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Woord van de secretaris

Nu ik zo druk bezig ben met het
samenstellen van alle informatie
voor het Secretarieel Jaarverslag
zie ik het hele jaar alweer
langskomen. En wat was het een
jaar! Vanaf de eerste dag na de
ALV is het voor mijn gevoel één
grote achtbaanrit geweest. Eerst
was er het onwerkelijke gevoel dat je ineens echt
een bestuurslid was geworden van een vereniging
en toen ik daar eenmaal gewend aan was geraakt,
was de voorbereiding voor het introductiekamp en
het begin van het nieuwe studiejaar al in volle
gang. Na het introductiekamp waren we met
elkaar denk ik allemaal goed bewust geworden van
wat het betekend om een jaar bestuur te zijn; hard
werken, hard feesten en vooral overal zoveel
mogelijk bij zijn. Want voor je het weet is het
alweer voorbij!
Wat voor mij echte hoogtepunten van het jaar
waren zijn toch het introductiekamp, de KBE naar
Frankfurt en de BEC. Lekker cliché denk je
wellicht, nou misschien, maar voor mij is het wel
waar. Reizen is een centraal aspect van de geograaf
en zoiets bezorgd je toch een sneller kloppend
hartje. Daarnaast heb ik samen met Titia en
bestuursgenoten
van
andere
geografie
verenigingen voor het NGPS ook een ontzettend
leuke tijd gehad. Verder waren er de altijd gezellig
vertrouwde constitutieborrels. Ik herinner me er
eentje in het bijzonder waar twee niet nader te
noemen dames zich te goed deden aan de alcohol
om aan een Paul Zeer punt te komen. Dames
jullie weten waar ik het over heb! Vergelijkbaar
waren
er
natuurlijk
de
onvergetelijke
bestuursvergaderingen die soms o zo lang konden
duurden, maar dat niet doorhadden omdat we
simpelweg zoveel plezier hadden tijdens die
vergaderingen. Naast deze hoogtepunten waren er
ook moeilijke momenten die we zijn tegenkomen.
We hebben allen veel te verwerken gekregen het
afgelopen jaar, op zowel persoonlijk vlak als
gebeurtenissen binnen de vereniging. Hierin
zochten we vaak steun bij elkaar en dat heeft ons
er denk ik sterker op gemaakt als geheel.
Verder denk ik dat wij oprecht kunnen zeggen dat
wij de vereniging goed in stand hebben weten te
houden en een aantal dingen hebben kunnen
bereiken. Zo is er veel veranderd op het gebied
van het bijhouden van het ledenbestand en de

communicatie nu de nieuwe website in de lucht is
gegaan. Dit zal alles hopelijk een stuk sneller en
efficiënter doen verlopen.
Ook wil ik de leden van de excursiecommissie en
van de almanakcommissie ontzettend bedanken
voor alle gezelligheid en leuke momenten die we
samen teweeg hebben kunnen brengen!
Echter was er van alle leukigheid en serieuzere
zaken helemaal niks terecht gekomen zonder vijf
andere geweldige individuen waar ik absoluut niet
meer zonder kan. Martine die altijd alles bij elkaar
wist te houden met haar versprekingen en frisse
enthousiasme. Peter met zijn grappen en grollen
tijdens de bestuursvergaderingen waar ik mezelf al
te graag in mee liet slepen, Neeltje die al
onschuldig ja knikkend mij elke keer weer om de
tuin kon leiden, Titia met haar lach, enthousiasme
en onze onderlinge mannen ‘dibs’ strijd, en
Myrthe vanwege haar lol in het altijd kunnen
bedenken van leuke, creatieve dingen om te
maken en te doen. Daarnaast was je met haar altijd
goed verzekerd van een goed gesprek over zeilen!
Martine, Peter, Neeltje, Titia en Myrthe, ik wil
jullie ontzettend bedanken voor een jaar vol
onvergetelijke ervaringen en mooie momenten!
Het blijft er natuurlijk niet bij, maar ik zal onze tijd
ontzettend missen!
Tot slot wens ik Lucas, Paula, Ewout, Niels,
Marjolijn en Kim een fantastisch jaar toe waarin
jullie ook zoveel onvergetelijke momenten mogen
beleven! En hou de tijd in de gaten, het is weer
voorbij voordat je het in de gaten hebt! Dus geniet
ervan!
Robin Groenewold
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Woord van de penningmeester

Terwijl ik dit aan het schrijven
ben, en terug denk aan het
afgelopen jaar besef ik hoeveel
we dit jaar hebben meegemaakt.
En heel cliché, hoe snel de tijd
dit jaar is gegaan. Het lijkt nog
maar even geleden toen ik werd
gebeld met de mededeling dat ik
in het kandidaatsbestuur van Ibn Battuta zat. Ook
de eerste vergaderingen over functies en ons
beleidsplan lijkt nog maar even geleden. Druk
vergaderend hadden we toen in juni de
bestemming van de KBE al vastgesteld, wat
natuurlijk wel heel erg belangrijk was om zover
van tevoren te weten! (Nee, dat was inderdaad niet
heel belangrijk om in juni al te weten.)
En toen was het opeens al 14 juni en waren we het
51e bestuur van Ibn Battuta, de eerste weken een
heel onwerkelijk idee. Een heel nieuw leven kwam
op ons af. Het leven van onder andere koffieuren,
vergaderen, Zernike en heel veel lachen. Maar al
snel werd het ook weer wat rustiger op het
Zernike, de zomervakantie kwam. Achter de
schermen werd er hard gewerkt aan de introductie
en de begroting. Na de zomervakantie barste een
drukke periode los, allemaal nieuwe gezichten, een
propvol gezellig introkamp, een boekenverkoop,
vergaderingen, koffieuren en ondertussen leef je
(gelukkig) ook nog een soort leven naast Ibn.
Druk, maar tegelijk ook echt heel leuk!
Met veel plezier kijk ik terug op grote activiteiten
als de KBE, Introductiekamp en de BEC. Ik vond
het zelf echt heel leuk om actief bezig te zijn met
de KBE naar Frankfurt, even een keertje wat
anders dan cijfertjes. Ook de kleinere activiteiten
als de excursie naar het DUO gebouw met het
geweldige uitzicht over Groningen of de bierlezing
heb ik heel erg leuk gevonden. Maar wat ik
misschien wel het meest ga missen zijn de vele
hele gezellige doch zeer productieve bestuursvergaderingen
die
we
gehad
hebben.
Het was een druk jaar, een jaar waarin we veel
geleerd hebben, een jaar waarin we ook veel
moeilijke dingen te verwerken hebben gehad, maar
gelukkig ook een jaar waarin we veel gelachen
hebben met elkaar. Om bijvoorbeeld Martine haar
creatieve en eigenzinnige interpretatie op vele
spreekwoorden, Titia’s mooie verhalen en
opmerkingen, Robin zijn niet te stillen honger en
dan naar de wc-routine, Myrthe’s leuke ideeën als

een quoteboek en bucketlist en natuurlijk haar
altijd creatieve notulen en om Peter, want die is
gewoon grappig. Naast de gezelligheid hebben we
ook iets bereikt dit jaar. Ibn Battuta bestaat nog, is
niet failliet en de sfeer is nog altijd heel gezellig.
Natuurlijk is dat eigenlijk wel een beetje
vanzelfsprekend en hebben we daarnaast ook een
splinternieuwe website, een boekhoudprogramma,
en met als klap op de vuurpijl een echte
hoofdsponsor
voor
Ibn
Battuta.
Kortom het was een heel mooi jaar met z’n
zessen, en wil ik Myrthe, Peter, Martine, Titia en
Robin heel erg bedanken voor alle leuke en
gezellige
momenten
samen.
En verder wens ik Niels, Lucas, Paula, Kim,
Marjolijn en Ewout een heel leuk en gezellig jaar
toe! Geniet ervan! En weet dat de tijd dit jaar
sneller gaat dan je denkt!

Neeltje Westra
Woord van de Commissaris Interne Betrekkingen

Nu ik begin te schrijven is
het precies een jaar – vier
dagen geleden dat we als
bestuur werden aangesteld
en ik zelf in het bijzonder als
Commissaris
Interne
Betrekkingen. Ik kan me nog
goed herinneren dat ik werd
opgebeld met de mededeling dat ik in het bestuur
zat en dat we die dag erna gelijk al als KB de bar
op moesten! 14 juni 2011 was het dan zover, toen
konden we echt gaan beginnen om een goed jaar
voor Ibn Battuta neer te gaan zetten. Voor mijzelf
is het jaar heel snel voorbij gevlogen, het zat vol
verassingen, leuke ervaringen, gezelligheid, en
soms ook minder leuke ervaringen. Hoogtepunten
voor mij van activiteiten/borrels etc. die ik dit jaar
zelf heb meegemaakt zijn: de overdrachts-ALV, de
introductie periode, de eerste EGEA introductie
week, het liftweekend naar Oostende, het NGPS
(Nationaal
Geografisch
en
Planologisch
Symposium), de broertjes en zusjes borrel
(aangezien ik zelf drieling ben vind ik dit een erg
leuke borrel!), de EJC Oud Hollandse
spelletjesavond, de lancering van de nieuwe
website, de Batavierenrace, de BEC (naar
Roemenie, Moldavië en Oekraïne) en natuurlijk
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ook alle consti’s waar we geweest zijn (in het
bijzonder de consti’s van onze zusjes in
Amsterdam en Nijmegen). In mijn bestuursjaar
heb ik net als de rest van het bestuur heel veel
gedaan en meegemaakt. Je komt dus logischer wijs
ook veel nieuwe mensen tegen, wat erg gezellig is.
Het organiseren van het NGPS en de BEC waren
voor mij de twee hoogten punten van mijn
bestuursjaar. Het is alle twee iets groots dat je
voor anderen organiseert. Het geeft mij een goed
gevoel omdat de deelnemers het over het
algemeen erg geslaagd vonden. Wat ik speciaal
leuk vond aan het NGPS, was dat ik ook met het
werkveld in contact kwam en erg leuk contact had
met onze zusjes(verenigingen) uit het land.
En dan kom ik nu bij het standaardpuntje volgens
veel oud-besturen: in je bestuursjaar maak je veel
nieuwe vrienden, maar je verliest ook oude.
Gelukkig heeft mijn omgeving het goed opgepakt,
al vond natuurlijk niet iedereen het altijd even leuk
dat ik er maar zo weinig was/ niet zo vaak kon
afspreken. En dit vond ik zelf ook wel lastig, ik
had vaak dubbele afspraken, ook ‘s avonds door
bijvoorbeeld commissievergaderingen die ik als
Commissaris Interne Betrekkingen vaak had. Wat
voor mij en mijn familie erg verdrietig was dit jaar,
is het overlijden van mijn tante, in redelijk korte
tijd. Maar gelukkig is dit door mijn
bestuursgenootjes goed opgepakt! Door alles wat
ik dit jaar heb meegemaakt ben ik gegroeid, en
weer een stukje dichterbij gekomen bij wat ik echt
leuk vind en wat niet. Daarnaast ben ik
bijvoorbeeld opener geworden, kan beter en
sneller onder woorden brengen en opschrijven wat
ik denk, pak sneller de telefoon op om een bedrijf
of iemand op te bellen, heel goed leren
multitasken, heb ik nog meer mensenkennis
gekregen en ben ik nog beter geworden in het
stellen van prioriteiten. Verder heb ik dit jaar
geleerd hoe ik goed om moet gaan, met het maken
van keuzes/beslissen nemen waar niet iedereen
blij
mee
is.
Ik ben heel erg trots dat ik samen met mijn lieve
bestuursgenootjes een goed bestuursjaar heb
neergezet! Samen hebben we dit jaar heel wat
hoogte en diepte punten beleeft. Mooie dingen die
in het bestuursjaar van bestuur 51 zijn gebeurd
zijn: het aanschaffen van een eigen beamer,
lancering van de nieuwe website, een nieuw
boekhoudprogramma, en jawel een hoofdsponsor
voor Ibn Battuta. Helaas had dit jaar niet alleen

maar goede momenten; het overlijden van
Hanneke was voor ons en voor de vereniging een
erg verdrietig moment. Natuurlijk wil ik mijn lieve
bestuursgenootjes bedanken voor alles wat we
samen hebben meegemaakt en gedeeld! Martine,
heeft ons als voorzitter erg goed door onze hoogte
en diepte punten geleid, en de stemming bleef er
tijdens BV’s altijd goed in door haar grappige
spreekwoorden! Daarnaast is Martine ook veel
bezig geweest met de mooie nieuwe website!
Peter, zorgde voor de echte mannelijkheid in ons
bestuur, en was goede chef van heel veel taken,
chauffeur in heel veel busjes en een lieve
knuffelbeer! Robin, zorgde altijd voor hilarische
momenten, at veel, maakte de bestuurs- en
koffiekamer (inclusief de vieze afdroogdoeken)
schoon, en zorgde dat alles wat vastgelegd moest
worden op papier tot op de letter nauwkeurig
klopte! Neeltje, heeft ons er dit jaar financieel erg
goed door heen gesleept, een nieuw
boekhoudprogramma aangeschaft, gaf gratis
fluitconcerten weg, had altijd een luisterend oor,
en was bijna altijd bijzonder goed gehumeurd.
Myrthe, heeft voor Ibn Battuta een hoofdsponsor
binnen gehaald, super mooi! Daarnaast kwam ook
het mooie FRW-dagblad een paar keer uit, en
zorgde je altijd voor interessante (zeil)gesprekken.
Naast mijn bestuursgenootjes, wil ik ook nog even
mijn geweldige commissies, EGEA, de BEC en de
EJC bedanken, die door hun gezelligheid ook
allemaal hebben bijgedragen aan mijn mooie
(bestuurs)jaar!
Al met al kan ik concluderen dat ik dit jaar heel
veel meer gelachen heb dan gehuild, gelukkig
maar!
Dit wens ik ook Lucas, Paula, Ewout, Niels,
Marjolijn en Kim, als het 52 ste bestuur toe!
Titia Leutscher
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Woord van de Commissaris Externe Betrekkingen

Teveel komt in me op
terwijl ik mijn voorwoord
aan het schrijven ben.
Eigenlijk heb ik geen idee
waar ik moet beginnen,
want het jaar was
verrassend, leuk, gezellig,
zwaar,
leerzaam,
frustrerend en soms een tikkeltje hectisch. Het
lijkt nog maar kort geleden dat wij met trillende
handen in de overdrachts-ALV zaten en Martine
ons beleidsplan voorlas, en nu duurt het nog maar
twee weken en dan zal een nieuw en fris bestuur
het stokje van ons overnemen.
Waarschijnlijk zoals elk bestuursjaar, kende ook
ons bestuursjaar hoogtepunten en dieptepunten.
Ons eerste hoogtepunt was introkamp. In de tijd
die op introkamp volgde kregen we langzaamaan
onze functie onder de knie, waren we de KBE
naar Frankfurt aan het voorbereiden en in de
tussentijd liepen we veel consti’s af. Een consti
hoogtepunt voor mij was de constitutieborrel in
Amsterdam bij ons zusje Sarphati. Met een
afvaardiging van het bestuur hebben we door de
grachten gevaren, op de letters van I AMsterdam
rondgelopen en intens genoten op het
Museumplein. Soms kom je momenten in je leven
tegen die je voor eeuwig wilt vasthouden en dat
was zo’n moment.
In ons jaar hebben we ook moeilijkheden gehad.
Veel daarvan op persoonlijk vlak; familie en
vrienden werden ziek en dit maakte het besturen
niet makkelijker. Constant hielden we elkaar in de
gaten om te zien of het met alle bestuursleden wel
goed ging en of we taken van elkaar moesten
overnemen. De vereniging stond stil toen
Hanneke overleed en we hebben gedaan wat we
konden om met de vereniging goed afscheid van
haar te nemen.
We zijn vol moed steeds weer doorgegaan en dat
heeft geleid tot een aantal wapenfeiten waar ik
ontzettend trots op ben. Zo heeft Neeltje een
officieel
boekhoudprogramma
aangeschaft,
daarvoor heeft ze meer dan een half jaar aan
boekhouding opnieuw ingevoerd. Dit heeft veel
toewijding gekost en het resultaat mag er wezen!
Dankzij de donateurs hebben we een beamer
kunnen aanschaffen en de nieuwe website is in de
lucht. Zowel donateurs als de nieuwe website
hebben veel tijd en energie gevergd van Martine,

maar ze is er altijd met veel enthousiasme mee
bezig geweest. Ze heeft ons zo vaak gespammed
met website stukjes die we nog moesten maken
dat we allemaal gek van elkaar werden. Maar ook
dat resultaat mag er dubbel en dwars wezen! Mijn
persoonlijke hoogtepunt was het feit dat ik de
eerste hoofdsponsor van Ibn Battuta heb
binnengesleept. In tijden van crisis is het voor
mijn functie niet altijd gemakkelijk. Ik heb veel
afwijzingen gehad en dat hebben we ook met de
organisatie van de Carrièredag gemerkt. Een
activiteit wat bloed, zweet en tranen heeft gekost,
maar ook hier hebben we weer een mooie dag
neergezet.
En wat hebben we veel gelachen met z’n allen! We
hebben gelachen om de grapjes van Robin, om
Titia haar droge opmerkingen, om Martine haar
door elkaar gehaalde spreekwoorden en om Peter
zijn dansmoves, om Neeltje haar plagende
opmerkingen, en om mij, want ik ging altijd overal
te serieus op in. We hebben ook gehuild, om
familieleden, om frustraties en om Hanneke. Maar
we zijn altijd weer doorgegaan. We hebben geleerd
van onze onenigheden, we hebben fantastisch
leren samenwerken en we zijn ons bewust
geworden van de veerkracht die wij samen
hebben. We zijn onszelf gebleven en we zijn
gegroeid, zowel op individueel als in de groep. Er
is nog zoveel dat ik zou willen vertellen, maar toch
ga ik er nu een eind aan breien. Lucas, Paula,
Ewout, Niels, Marjolijn en Kim, veel succes en
geniet van alle kleine dingen.
Myrthe Leystra

(vlnr; Myrthe, Robin, Martine, Peter, Neeltje, Titia)
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Jaaroverzicht
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14
juni 2011 is het 51e bestuur van Ibn Battuta als
volgt benoemd:
Martine Mollema
Peter Schotsman
Robin Groenewold
Neeltje Westra
Titia Leutscher
Myrthe Leystra

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris
Interne
Betrekkingen
Commissaris
Externe
Betrekkingen

De vereniging kende dit jaar een ledenaantal van
ongeveer 700 leden. Dit is een kleine verhoging
ten aanzien van het jaar daarvoor.
Op de ALV van 14 juni is het beleidsplan van het
51e bestuur gepresenteerd. Dit beleidsplan stond
vooral in het teken van professionalisering in de
zin van uniformering en modernisering. Dit is met
name zichtbaar in de manier waarop bedrijven nu
benaderd worden. De informatie hierover wordt
goed en vooral duidelijk bijgehouden in een
centrale acquisitiebestanden. Ook zijn het
informatiedocument over Ibn Battuta en de
daarbij horende pakketten aangepakt. Ook geldt
de uniformering en de modernisering voor binnen
de vereniging zelf. Het leden-, oud-leden- en
donateursbestand worden vanaf nu online
bijgehouden. Hierdoor is altijd de meest recente
informatie makkelijk te vinden en wordt alles op
dezelfde manier genoteerd wat het sorteren
makkelijk maakt.
Daarnaast is geprobeerd om het beleid van het 50e
bestuur en de voorgaande besturen voort te zetten
voor de continuïteit van de vereniging, en op
sommige punten een poging te doen deze
verbeteren.
Website
Op 23 april 2012 was het moment dan eindelijk
daar! Die avond ging de nieuwe website van Ibn
Battuta officieel de lucht in. Sinds de
initiatiefneming van een jaar eerder is er hard aan
gewerkt om deze nieuwe website voor de
vereniging te voorzien van alle gemakken van deze
tijd in zowel aanzicht als gebruik. In het bijzonder

zijn we hier Jochem Dijkstra erg dankbaar voor.
Leden kunnen na het inloggen alle foto’s in de
fotoalbums bekijken, een groot deel van de foto’s
zijn dus afgeschermd van de buitenwereld, de
gegevens van andere leden opzoeken inclusief een
overzicht van alle commissies en dergelijke waar
hij of zij actief in is geweest, zich online aan- en
afmelden voor activiteiten, de gegevens op hun
persoonlijke profiel aanpassen. Deze profielen zijn
gekoppeld aan het online ledenbestand, zodat het
bestuur altijd toegang tot de meest actuele
gegevens van de leden toegang heeft. Op deze
manier
en
dankzij
de
grote
gebruikersvriendelijkheid blijft het ledenbestand
overzichtelijk en ‘schoon’.
De mogelijkheid om de website te bewerken zijn
ook weer helemaal van deze tijd. Iedereen kan hier
gewoon
mee
werken
door
de
gebruikersvriendelijkheid, enigszins kennis over de
geheimtaal waarmee een website is gebouwd is
niet meer noodzakelijk.
We zijn trots op onze website en het is een goed
visitekaartje naar de buitenwereld.
Commissies en werkgroepen
De Werkgroep Bedrijfsbezoeken was het vorige
verenigingsjaar een succes, daarom hebben wij
besloten deze wederom te benoemen. De invulling
van de werkgroep in praktische zin wilden we
eerst nog een jaar onder de loep nemen, vandaar
de keuze om het eerst een werkgroep te houden.
We kunnen na dit jaar concluderen dat veel
aanbiedingen van bedrijven via de Commissaris
Externe Betrekkingen lopen. Daarom is zitting
van dit bestuurslid in de werkgroep naar ons idee
essentieel. Wel betekent die bijdrage van de
Commissaris Externe Betrekkingen dat het
huidige takenpakket voor de Werkgroep
Bedrijfsbezoeken onvoldoende omvang heeft om
er een commissie van te maken.
Dit jaar was er voor het laatst in de geschiedenis
van Ibn Battuta een Werkgroep Appelscha. Vanaf
2012 gaan we voor de eerst volgende tijd naar
Ameland, aangezien dit bij het introductiekamp
van 2010 goed is bevallen. De kampeerboerderij in
Appelscha wordt voor de alsmaar groeiende
vereniging een maatje te klein. Ameland is een
mooie opvolger.
Dankzij de Werkgroep Appelscha heeft het
bestuur al haar aandacht bij het integreren met de
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leden kunnen houden, wat een goede basis was
voor een mooi jaar met actieve eerstejaars.
Na alle commissiesollicitatie momenten zijn
voorzitters-overleggen gehouden. Dit is erg goed
bevallen. De voorzitters van de vereniging hebben
tijdens de middagen en avonden ervaringen,
problemen en ideeën kunnen uitwisselen. Door dit
overleg denken we eventuele moeilijkheden of
problemen voor te zijn en het is nog gezellig ook.
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om in alle
commissies en werkgroepen een bestuurslid te
plaatsen. Dit is in strijd geweest met de tendens
van de recente afgelopen jaren en het betekent een
andere invulling van de Commissaris Interne
Betrekkingen. Er zijn verschillende redenen
waarom voor deze opzet is gekozen. Allereerst is
het een mooie toevoeging in je bestuursjaar om
een commissie te begeleiden. Door actieve
begeleiding is het bestuur beter in staat om de
doelen van de commissies en werkgroepen niet uit
het oog te verliezen. Op die manier krijg je
mooiste spreiding en variatie in activiteiten. Ook
leek het ons geen leuke invulling van de
Commissaris Interne Betrekkingen om zoveel tijd
kwijt te zijn aan commissies en werkgroepen,
zonder echt betrokken te zijn met ze.
Naar ons idee zorgt een bestuurslid in een
commissie niet voor ondermijning van de
commissievoorzitter, maar voor ondersteuning
met kennis over alle mogelijkheden, waardoor juist
het beste uit een commissiejaar gehaald kan
worden door de commissieleden zelf.
Donateurs
Het donateursbeleid is dit jaar gestructureerd.
Allereerst bieden we geen pakketten meer aan
zoals verleden jaar het geval was. Je kunt bij het
invullen van het donateurs formulier op de
website aangeven waar je wel en geen interesse in
hebt. Hierbij gaat het om een inlog voor op de
website, de Ibn Battuta update en de donateurs
update bij een donatie vanaf 10 euro, en de
Girugten en de almanak als extra opties bij een

donatie vanaf 30 euro. Alles wat een donateur op
dit formulier aangeeft wordt opgeslagen in het
online donateursbestand zodat het bestuur altijd
toegang heeft tot de laatste en nieuwste
informatie.
Voor het benaderen van donateurs en of
potentiële donateurs en het versturen van de
donateurs update zijn richtlijnen opgesteld. Door
deze structurering in het donateurbeleid zal er
voor zowel de donateurs als voor de verschillende
besturen van Ibn Battuta meer duidelijkheid
bestaan.
Activiteiten
Het hele jaar was er een breed scala aan
activiteiten. Verderop in dit jaarverslag zijn er
meer uitgebreide verslagen van de activiteiten te
vinden. Hoogtepunten waren onder andere de
Bierlezing en –proeverij, een samenwerking tussen
de Lezingencommissie en de Excursiecommissie,
het Liftweekend naar Oostende, de Korte
Buitenlandse Excursie naar Frankfurt am Main,
ook dit jaar weer georganiseerd door het bestuur,
de excursie naar het DUO-gebouw, letterlijk een
hoogtepunt van de Excursiecommissie, de Lanparty, de eerste activiteit ooit georganiseerd door
de Mediacommissie, de Wintersportreis naar
Frankrijk, de Buitenlandse Excursie naar
Roemenië, Moldavië en Oekraïne en de
Carrièredag.
Algemene ledenvergaderingen
Door het jaar heen zijn er zoals gebruikelijk drie
ALV’s geweest waarbij de leden hun mening en
stem konden laten gelden. Onder andere zijn de
vorderingen van de website, de overgang naar een
boekhoudprogramma, de invulling van de
bestuursfunctie
Commissaris
Interne
Betrekkingen,
de
grootte
van
de
Eerstejaarscommissie en de resultaten van de
discussiemiddag
over
commissies
en
genootschappen besproken.
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Activiteitenoverzicht 2011-2012
Datum

Activiteit

Locatie

Aanwezigen

01-06
01-06
14-06
14-06
16-06
17-06

Crazy EJC
EJC Eindfeest
Overdrachts-ALV
After-ALV Borrel
EJC Barbecue
Workshop Sollicitatietraining

Groningen
Groningen
Unitas S.G.
Café ‘t Pleidooi
Groningen
Academie-gebouw

30

19-06
05-07

Diesborrel
Bijna vakantieborrel

Groningen
Café ‘t Pleidooi

25

30-08
02-08

Introductieborrel
Introductiekamp

Groningen
Appelscha

05-09
05-09

Boekenverkoop
Boekenverkoop

Zernike
Zernike

06-09
07-09

After-Appelscha borrel
Stadswandeling

Café ‘t Pleidooi
Groningen

15

10-09
15-09

EGEA Annual Congress
SeS'cie Voetbal

Ebermannstadt
Zernike

14
25

20-09
30-09
10-10
11-10
12-10
13-10

Borrel
Liftwedstrijd
R&R Klaverjasavond
Cantus Pedelgenootschap
Bier! Lezing en proeverij
EGEA Uitwisseling met Leuven

Café ‘t Pleidooi
Oostende
Groningen
Groningen
Martinihotel
Leuven

34
16
39
45

18-10
18-10
20-10
20-10
21-10
24-10

Oktober ALV
After-ALV borrel
One day exchange EGEA
Stap op de schop-lezing
Workshop Efficiënt Studeren
Open Mexicanne Colectiva

Unitas S.G.
Café ‘t Pleidooi

25-10
04-11
04-11
15-11
17-11
18-11
21-11
23-11
25-11
29-11
30-11

EJC Feest
Alumnilezing
Vrijdagmiddag-borrel
Gewoon, borrel
EGEA-koffieuur
KBE Frankfurt
Schaatsen
Excursie Expo WPP 2011
Bedrijfsbezoek Gemeente Almere
SeS'cie Gymles
EJC Martinitoren

Café Sinners
Huis de Beurs
Café de Keyzer
Café ‘t Pleidooi
Zernike
Frankfurt
Kardinge
A-kerk
Almere
Groningen
Martinitoren

54
30
15

140

44
9

Academie-gebouw
Groningen
Groningen
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02-12
05-12

Schoentje zetten
Sinterklaaskoffieuur

Zernike
Zernike

06-12
13-12
13-12
13-12
19-12
20-12

Sinterklaasborrel
EGEA Uitwisseling Timisoara
Discussiemiddag
EJC Film kijken
R&R Klaverjastoernooi
Schijnheiligenfeest

Café ‘t Pleidooi
Timisoara
Zernike
Blauwe Zaal, Zernike
Groningen
Platform Theater

22-12
10-01
11-01
13-01
17-01
03-02

Lezing Geopolitiek
Nieuwjaarsborrel
Lezing Exogeografie
Nieuwjaarsreceptie
Broertjes en zusjes-borrel
Oud-besturen borrel

Groningen
Café ‘t Pleidooi
Zernike
Café ‘t Pleidooi
Café ‘t Pleidooi
Café de Brasserie

09-02
14-02
14-02
14-02
15-02
16-02
17-02
20-02
21-02
21-02
23-02
24-02
28-02
28-02
02-03
05-03
13-03
13-03
15-03
16-03
26-03
27-03

A'cie-koffieuur
Wintercom Curling
Februari ALV
After-ALV borrel
SeS'cie Brakke Bingo Koffieuur
Lezing Fietsbeleid
DUO-excursie
Stef stuntpiloot toernooi
EJC koffieuur
Alfabetfeest
SeS'cie RW-quiz
BenDeLux-weekend
Me'cie koffie-uur
De favo Ibn'er borrel
DUO-excursie
Cantus Pedelgenootschap
NGPS
Groen als gras borrel
Almanak uitreiking
Wintersport
Western Regional Congress 2012
Le'cie koffieuur

Zernike
Kardinge
Unitas S.G.
Café ‘t Pleidooi
Zernike
Academie-gebouw
Kempkersberg
Café ‘t Pleidooi
Zernike
Kokomo Beach
Het Herenhuis

27-03
29-03
02-04
02-04

Après-ski borrel
Lezing natuurbeleid
Excursie Garmerwolde
Me'cie LAN Party

Café ‘t Pleidooi
Academie-gebouw
Garmerwolde
Gaming Café Tournament

20
15
14

03-04
05-04

EJC Oud Hollandse spelletjesavond
Excursie Enschede

Café ‘t Pleidooi
Enschede

24
25

Zernike
Café ‘t Pleidooi
Kempkersberg
A.S.V. Dizkartes
Amsterdam
Café ‘t Pleidooi
Café de Walrus
Risoul

1

20
32
100+
20
40

+15
34
40
20
15
44
30
82

15
110
+20
38

Zernike
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13-04
18-04

EGEA Birthday weekend
Kleding-koffie uur

25-04
26-04
26-04
27-04
27-04
28-04

EGEA uitwisseling met St. Petersburg
EGEA Regional Congress 2012
International Day
Bedrijfsbezoek NOM
Nimby ft. Oranzas Brivdienas
Batavierenrace

Groningen
Zernike
Groningen
Café Buckshot
Twente

20
15

01-05
08-05
23-05
23-05
29-05
31-05

BEC Lezing
Buitenlandse Excursie
Crazy EJC
EJC Eindfeest
After-BEC borrel
Actieve ledenuitje

Academie-gebouw
Roe, Moldavië en Oekraïne
Groningen
Café Lé Barrage
Café Ome Ko
Groningen

30
48
21

Zernike
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Representatieoverzicht 2011-2012
Datum

Activiteit

Locatie

15-06
15-06
15-06
16-06
20-06

Voorstellen faculteit
Pro Geo dag
Constitutieborrel RISK
AVV FVOG
Constitutieborrel Ibn Battuta

Zernike
Zernike
Café ’t Pleidooi
Harmonie-gebouw
Café ’t Pleidooi

20-06
20-06
22-06
28-06
29-06
30-06

RISK Eindfeest
ESN Feest
Vergadering Professor Keuning
Constitutieborrel ZaZa
Constitutieborrel Pharmaciae Sacrum
Constitutieborrel ODIOM

Branderij
Grand Piano
Zwolle
Café ’t Pleidooi
Villa Volonté
Café ’t Pleidooi

07-07
11-07
13-07
14-07
05-09
05-09
07-09
08-09
08-09
12-09
13-09
13-09
13-09
14-09
15-09
19-09
20-09
20-09
22-09
26-09
28-09
29-09

FRW Eindejaars etentje
Etentje Pedelgenootschap
Lunch met VESTING, Lugus
Borrel RvA
Opening Academisch Jaar
Openingsborrel EBF
AVV FVOG
Constitutieborrel FVOG
RvA etentje
Borrel ODIOM
Constitutieborrel AIESEC
Borrel Ubbo Emmius
VESTING Feest
Vergadering Professor Keuning
Constitutieborrel SV Commotie
Constitutieborrel MUNDUS
Constitutieborrel Clio
Constitutieborrel MARUG
Constitutieborrel Idun
Constitutieborrel EBF
Constitutieborrel Sarphati
EBF Congress

Jansen
Bronco's
Zernike
Café Hooghoudt
Academie-gebouw
Café de Branderij
Harmonie-gebouw
Café Golden Fust
Kaap Noord
Café ’t Pleidooi
Café Havenzicht
Café Warhol
Café Golden Fust
Zwolle
Café Golden Fust
Café Dean
Café Rumba
Pand48
Café Klup
Café de Branderij
Café de Krater
Martiniplaza

29-09
30-09
03-10
04-10

Constitutieborrel FMF
Constitutieborrel VUGS
Constitutieborrel AEGEE
Constitutieborrel IK

Café ’t Pleidooi
Café Ouwe Dikke Dries
Café Golden Fust
Café Doos

05-10
07-10

Constitutieborrel GHD Ubbo Emmius
NRG Battle

Café ’t Pleidooi
Euroborg
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10-10
13-10

Etentje met EBF Bestuur
Constitutieborrel GDS Kalliope

Cantina Mexicana
USVA café

17-10
20-10
20-10
27-10
02-11
08-11

Constitutieborrel TEIMUN
Constitutieborrel Studiosi Mobilae
Constitutieborrel S.O.G.
Voorzittersoverleg FRW
AVV FVOG
NGPS Vergadering

A.S.V. Dizkartes
Café Villa Volonté
Unitas S.G.
Zernike
Groningen
Amsterdam

08-11
08-11
11-11
17-11
14-11
21-11

Constitutieborrel Meander
Constitutieborrel Cover
Besturenweekend FVOG
Gesprek met Student en Stad
Odiomborrel
NGPS Vergadering

Café Jut en Jul
A.S.V. Dizkartes
Orvelte
Groningen
Café ’t Pleidooi
Deventer

01-12
01-12
02-12
02-12
04-12
20-12
20-12
20-12
21-12
21-12
22-12
05-01
10-01
11-01
12-01
17-01
18-01
20-01
23-01
27-01
01-02
08-02

Voorzittersoverleg FRW
Constitutieborrel Pro Memorie
NGPS Vergadering
Afspraak Dekker
ALV Prof. Keuningvereniging
Vergadering Galacommissie
Kerstborrel FRW
Spreekuur Faculteitsbestuur
Lezing: ontwikkelingsbeleid
AVV FVOG
Rollatorquest Idun
FVOG Nieuwjaarsborrel
FRW Borrel
Vergadering Prof. Keuningvereniging
Overleg gebouwbeheer
VESTING Bekendmakingsborrel
Gesprek met Calimero
NGPS Vergadering
Vergadering Galacommissie
Voorzittersoverleg FRW
Overleg boekhouding met VESTING
Constitutieborrel Panacea

Zernike
Café ’t Pleidooi
Amsterdam
Haren
Huis de Beurs
Groningen
Zernike
Zernike
Academie-gebouw
Groningen
Zernike
Café de Keyzer
Zernike
Zwolle
Zernike
Café Golden Fust
Zernike
Utrecht
Groningen
Zernike
Zernike
Café Villa Volonte

09-02
09-12
13-02
13-02

Platformoverleg RUG Lustrum 2014
NGPS Vergadering
Overleg gebouwbeheer
Constitutieborrel Ganymedes

Hanze Sociëteit
Utrecht
Zernike
Café Decadent

14-02
20-02

Afspraak Kadaster
FRW-uitje

Apeldoorn
Piccadilly
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21-02
01-03

Alfabetfeest
Afspraak met penningmeester Odiom

Kokomo Beach
Zernike

02-03
05-03
06-03
08-03
09-03
12-03

RvA borrel
Afspraak met prof. Dr. dhr. Strijker
Afspraak Faculteitsbestuur
Afspraak KAW
Geo Promotion Congres
Planologielezing

Café Chaplin
Zernike
Zernike
Groningen
Groningen
Groningen

12-03
13-03
14-03
15-03
29-03
29-03

Vergadering NGPS
NGPS
Alfabetfeest vergadering
Afspraak Grontmij
FRW Voorzittersoverleg
Afspraak Study Store

Amsterdam
Amsterdam
Harmonie-gebouw
De Bilt
Zernike
Zernike

30-03
02-04
05-04
05-04
16-04
16-04
23-04
23-04
24-04
26-04
03-05
07-05
16-05
16-05
21-05
25-05
26-05
31-05
31-05

Een dag student
Brainstormsessie Career Services RuG
Etentje met CvB RuG
Constitutieborrel VESTING
Etentje bij dhr. van Acker
Afspraak E&E Advies
Overleg met dhr. Dieters (gebouwbeheer)
Constitutieborrel RISK
Evaluatievergadering NGPS
Afspraak Tebodin
Afspraak Study Store
Afscheidscollege dhr. Pellenbarg
Afspraak Ome Ko
Afpsraak Lé Barrage
FRW / Pro Geo Dag
Dies + kb bekendmakingsborrel TeMa
Afspraak Tebodin
KB bekendmakingsborrel Odiom
Vergadering Carrieredaggelden

Zernike
Groningen
Hanze Sociëteit
Café ’t Pleidooi
Groningen
Groningen
Zernike
Café Golden Fust
Amsterdam
Groningen
Zernike
Academie-gebouw
Café Ome Ko
Café Lé Barrage
Zernike
A.S.V. Dizkartes
Groningen
Café Klup
Zernike
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Bestuursactiviteiten
Algemene ledenvergaderingen
Algemene Ledenvergadering – 14 juni
Tijdens de overdrachts-ALV van 14 juni in het
pand van Unitas werd het stokje overgedragen van
het 50e bestuur naar het 51e bestuur. Voordat dit
zover was werden eerst de voorgestelde HRwijzigingen nogmaals voorgelegd aan de ALV en
vervolgens goed gekeurd. Daarnaast kreeg de
penningmeester van het 50e bestuur, Moniek
Daggenvoorde de mogelijkheid om verder te
werken aan het financieel jaarverslag van 2010 –
2011. Dit kon tijdens de ALV niet gepresenteerd
worden vanwege een significant gat in de
begroting. Naast deze gebeurtenissen werd ook
het beleidplan van het 51e bestuur deze ALV
gepresenteerd.
Na de ALV kon er flink geborreld worden in café
het Pleidooi wat ook in grote getallen en
gezelligheid werd gedaan.
Algemene Ledenvergadering – 18 oktober
Tijdens de tweede Algemene Ledenvergadering
van het verenigingsjaar in het pand van Unitas
moest het 51e bestuur het voor het eerst helemaal
alleen doen en dit was natuurlijk even wennen.
Maar zeker niet minder leuk en interessant,
integendeel.
Tijdens de ALV werd alsnog het financieel
jaarverslag 2010-2011 gepresenteerd door Moniek
Daggenvoorde, oud-penningmeester van het 50e
bestuur. Nadat het financieel jaarverslag werd
goedgekeurd werd later op de vergadering
duidelijk dat er behoefte was vanuit de ALV om
een discussiemiddag te organiseren over het
eventuele nut en noodzaak om nieuwe
werkgroepen en commissies in het leven te
roepen.
Na de ALV werd er flink geborreld in café het
Pleidooi om te vieren dat de vereniging alweer een
succesvolle ALV heeft mogen afleggen.
Algemene Ledenvergadering - 14 februari
Tijdens de derde Algemene Ledenvergadering in
het pand van Unitas stonden er relatief minder
punten op het programma dan op de tweede
eerdere ALV’s met als gevolg dat deze ook al om
21:51 gesloten kon worden. De belangrijkste

punten van deze ALV betrof voornamelijk het
bespreken van de resultaten van de
discussiemiddag, korte evaluatie van hoe het
ervoor staat met onze beleidspunten en de
plannen betreft het inschakelen van wel of geen
financieel adviseur en het aanschaffen van een
begrotingsprogramma. Daarnaast werd op de
ALV medegedeeld dat de dag na de ALV de
sollicitaties voor een nieuw bestuur van Ibn
Battuta geopend zouden worden.
Tot slot werd de ALV opgevolgd door een afterALV borrel in café het Pleidooi voor een gezellig
feestje laat op de avond.

Borrels en feesten
Borrels in café het Pleidooi en Sinners
Ook voor dit jaar hadden we het contract verlengd
met café Het Pleidooi. De eigenaar van Het
Pleidooi was destijds tevens bezig met het bouwen
van een nieuwe kroeg, café Sinners, welke
uiteindelijk naast Het Pleidooi zou verrijzen. Er
ontstond dus de mogelijkheid om uit te wijken
naar de ernaast gelegen kroeg en daar feesten te
houden. Helaas viel dat erg tegen, er was binnen
de vereniging erg veel commentaar op het gebrek
aan sfeer in deze nieuwe kroeg. Aan het eind van
het jaar ging de eigenaar van de cafés Het Pleidooi
en Sinners failliet, doordat de fiscus de stekker
eruit trok. Hierdoor hebben we voor de op één na
laatste borrel uit moeten wijken naar café Ome
Ko. Op het moment van schrijven zijn we samen
met het kandidaatsbestuur nog op zoek naar een
nieuwe borrelkroeg voor het verenigingsjaar 20122013.
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Speciale koffie-uren
Dies koffie-uur – 20 juni
Op maandag 20 juni was het koffieuur gewijd aan
de vijftigste verjaardag van Ibn Battuta. Op deze
eerste dag in het 51-ste jaar van de vereniging was
de koffiekamer feestelijk versierd met slingers en
ballonnen en was er slagroomtaart aanwezig zodat
de leden deze bijzondere dag met ons konden
vieren. Het dies koffie-uur trok zo’n 45 leden naar
de koffiekamer.
Sinterklaas koffie-uur – 5 december
Op 5 december hield Ibn Battuta van 10:00 tot
14:00 (in werkelijkheid wel tot 17:00) haar
Sinterklaaskoffie-uur. De ene persoon die zijn
schoen had gezet heeft een cadeautje van de
Goedheiligman gekregen en de pepernoten vlogen
door de koffiekamer. Kortom een zeer geslaagde
dag in de koffiekamer van Ibn Battuta.
Kleding koffie-uur – 18 april
Tijdens het zogenaamde Kleding koffie-uur is de
kledinglijn van Ibn Battuta onder genot van de
gebruikelijke koffie en thee gepromoot. De
sleutelhangers met de kekke kameel die Ibn
Battuta trouw op z’n rug draagt, vlogen over tafel.
Vele leden dragen nu de reislust van onze
naamgever uit, dankzij de inmiddels befaamde
Ibn-sleutelhanger. Al met al een gezellig koffieuur,
ondanks (of dankzij?) de promotiepraatjes om
kleding en gadgets te verkopen!
Externe
betrekkingen
samenwerkingsverbanden

en

Professor Keuning Vereniging
Ook dit jaar heeft er een bestuurslid
plaatsgenomen in het bestuur van de Professor
Keuning Vereniging, de alumnivereniging van de
faculteit, plaatsgenomen, dit jaar was dat Peter
Schotsman.
De samenwerking
met de
alumnivereniging was zeer plezierig.
Alumnilezing /borrel – 4 november
Aansluitend aan de lezing van Vanclay was er een
vrijdagmiddagborrel in Huis de Beurs. Hierbij
waren veel alumni aanwezig en tijdens de borrel
kwamen nog opvallend veel studenten binnen. Er
is deze avond veel onderling contact geweest

tussen alumni, die toch veelal actief zijn geweest
bij Ibn Battuta of werkzaam op de faculteit, en
studenten. Dit was ook de bedoeling van deze
vrijdagmiddagborrel, om studenten in contact te
brengen met oud-studenten die inmiddels werken
en andersom. Een geslaagde avond dus waarin
niet alleen veel herinneringen maar ook veel tips
en adviezen zijn gedeeld.
Overige bestuursactiviteiten
Sollicitatietraining – 17 juni
Op vrijdag 17 juni organiseerde Ibn Battuta en
Pro Geo samen een sollicitatietraining. Het begon
om half 2 in het Academiegebouw en er waren
ongeveer 20 mensen aanwezig.
Op het
programma stond een inleiding van iemand van
het detacheringbureau HQT, waarin aandacht zou
worden besteed aan waar je op moet letten tijdens
je sollicitatie. Jammer genoeg was er een
misverstand met het detacheringbureau HQT.
Maar dit werd goed opgevangen, nu hadden we
meer tijd voor de workshop van Talent Career
Center.
Aansluitend was er een gezellige netwerkborrel in
de Brasserie, hier waren ongeveer 40 mensen
aanwezig.
Opening Academisch Jaar – 5 september
Op maandag 5 september vond de opening van
het Academisch Jaar plaats in en voor het
Academie gebouw van de universiteit. Het
voltallige bestuur was aanwezig voor de
Bordesscené en voor het binnenprogramma waren
de vice-voorzitter en de voorzitter uitgenodigd. Bij
de Bordesscene waren ongeveer 20 leden
aanwezig om mee te zingen met het Grönnens
Laid en het Io Vivat. De vlag van Ibn Battuta
prijkte prachtig op de Universiteitsbibliotheek en
het vaandel stak hoog boven de andere
verenigingen uit. Volgens traditie is het bestuur
met de nieuwe Rector Magnificus Elmer Sterken
op de foto gegaan. Het was een geslaagde opening
van weer een nieuw jaar!
Boekenverkoop – 5 en 6 september
Op maandag 5 en dinsdag 6 september 2011 was
de boekenverkoop van Ibn Battuta in
samenwerking met Pro Geo. In tegenstelling tot
andere jaren waren er dit jaar twee dagen waarop
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mensen hun bestelde boeken konden ophalen. Dit
resulteerde in het feit dat de boekenverkoop in het
algemeen vrij rustig verliep omdat mensen meer
tijd hadden hun boeken op te halen. Er zijn ruim
130 mensen langs geweest om hun bestelling op te
halen en daarnaast zijn er nog veel mensen
geweest die losse boeken kwamen kopen. De
locatie was dit jaar goed;, precies tussen de
koffiekamer en de collegezalen. Wel is er enige
irritatie geweest tegenover het pinapparaat. Voor
de rest verliep de boekenverkoop soepel.
Workshop Efficiënt studeren – 21 oktober
Op 21 oktober vond de workshop Efficiënt
Studeren plaats in het Academie gebouw. De
workshop duurde 3 uur en er waren 18 studenten
van Ibn Battuta aanwezig. Als eerste kwam de
werking van het brein aan bod. We hebben
geleerd dat herhaling ‘key’ is voor studeren.
Daarna gingen we verder met ‘mind mapping’. Als
laatste kwam ‘snel lezen’ aan bod. De techniek van
het snel lezen werd ons nader verklaard en aan het
eind van de sessie konden de meeste deelnemers al
twee tot drie keer zoveel worden in korte tijd
lezen. Oftewel; een zeer goede uitkomst! Al met al
was de workshop erg leuk en heel erg nuttig.
Discussiemiddag – 13 december
Naar aanleiding van een W.V.T.T.K. op de ALV
in oktober is er een discussiemiddag
georganiseerd. Centraal thema van deze dag was
de vraag of er nieuwe commissies of werkgroepen
voor de vereniging nodig zijn. De 20 aanwezigen
tijdens de middag lieten hun mening horen over
de vereniging en de commissies. Er was een
verscheidenheid aan leden aanwezig en iedereen
had een goede inbreng. Het bestuur heeft nog een
paar nuttige tips gekregen en de resultaten werden
besproken tijdens de februari ALV.
Korte Buitenlandse Excursie – 18 tot 21 november
Op 18 november vertrokken 27 Ibn’ers richting
Frankfurt, waar de KBE dit jaar heen ging. We
gingen in drie busjes. De reis naar Frankfurt was
een mooie reis, we konden goed doorrijden en zijn
geen file tegen gekomen. Eenmaal in Frankfurt
installeerde iedereen zich eerst in het Hostel.
Daarna zijn we begonnen met een stadswandeling.
We hebben het stationsgebouw bezocht en daarna
de universiteit, waar de bijzondere liften erg in de
smaak vielen. Na de universiteit zijn we met z’n

allen ( via de oevers van de Main) naar het
restaurant gegaan, waar we een typisch Duitse
maaltijd genuttigd hebben. Na een stevige maattijd
is de hele groep uit geweest.
De tweede dag begon met een mooie
rondwandeling door de stad. We hebben ook de
Maintower beklommen. Op 200 meter hoogte
hadden we hier een erg mooi uitzicht over de stad.
Daarna zijn we in de Altstad geweest, hebben we
gezamenlijk geluncht en de wandeling eindigde in
het schitterende winkelcentrum. Daarna had
iedereen tijd voor zichzelf. ’s Avonds hebben we
met z’n allen Afrikaans gegeten en daarna was er
de gelegenheid om uit te gaan.
Op 20 november gingen we weer terug. Maar niet
voordat we de KBE goed hadden afgesloten met
een rondvaart op de Main. Daarna zijn we in de
busjes gestapt om aan de reis terug naar
Groningen te beginnen. Net over de Nederlandse
grens, toen het ineens heel mistig was, hebben we
met z'n allen een McDonald’s opgezocht om een
geslaagd weekend af te sluiten.

Nieuwjaarsreceptie – 13 januari
Ook in 2012 werd een nieuwjaarsreceptie
georganiseerd in samenwerking met Stichting Pro
Geo, Stichting Geo Promotion en het
faculteitsblad Girugten. Op 13 januari werd de
receptie gehouden in Café het Pleidooi. Met een
groot aantal aanwezige actieve leden en
verschillende docenten was het een geslaagde
receptie waarbij er flink geproost werd op het
nieuwe jaar.
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Tweede boekenverkoop – 13 februari
Op maandag 13 februari konden mensen hun
bestelde boeken ophalen en betalen. De verkoop
liep erg soepel. Op een enkel boek na waren alle
boeken op tijd geleverd en dat scheelde veel
onrust. Wel waren er een aantal mensen die hun
tasje niet kwamen ophalen. Niet al te lang na de
boekenverkoop zelf is dit ook opgelost.
Lancering nieuwe website – 23 april
Op 23 april was het dan zo ver, na ruim anderhalf
jaar sinds de start van dit grote project, ging de
nieuwe website van Ibn Battuta de lucht in! Op
twee grote televisieschermen was na het bedanken
van de Werkgroep Website en in het bijzonder
Jochem Dijkstra, de lancering te zien. De site werd
publiekelijk even doorgelopen en verzoekjes voor
pageviews werden gedaan. De reacties waren zeer
positief, zeker ook over het mooie inloggedeelte
waarover de Ibn website tegenwoordig beschikt.
Al met al een mooie avond met trotse en
gelukkige Ibn-ers.
Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium – 13
maart
Op 13 maart 2012 werd het vierde Nationaal
Geografisch en Planologisch Symposium
gehouden. Vorig jaar had Nijmegen de eer om het
NGPS te organiseren, dit jaar was Amsterdam aan
de beurt. Vanuit Ibn Battuta waren Titia Leutscher
en Robin Groenewold verantwoordelijk voor de
organisatie van het evenement. Het thema van dit
jaar was: ‘Nederland in 2020’. Aan de hand van dit
thema werd tijdens dit symposium vanuit allerlei
invalshoeken gekeken naar hoe Nederland ervoor
staat in de nabije toekomst. Met meer als 110
deelnemers vanuit het hele land was dit een zeer
geslaagd symposium.

NGPS onzekerheid locatie
Er is echter wel een minder punt te noemen over
het NGPS. Het komende jaar zal het NGPS naar
alle waarschijnlijkheid in Wageningen worden
gehouden. Er is echter op het moment van
schrijven nog geen zekerheid vanwege twijfel
vanuit Genius Loci om deel te blijven nemen aan
het NGPS. Deze twijfel zit het in de overtuiging
van de vereniging dat het minder met de
studierichtingen te maken heeft van de andere
geografie en planologie verenigingen van
Nederland.
International Day – 26 april
Op deze mooie dag, 26 april 2012, stond voor het
eerst ooit de International Day van EGEA en Ibn
Battuta op het programma. Ongeveer 20
studenten en medewerkers uit verschillende
culturen van de faculteit waren uitgenodigd voor
een middagje praten over elkaars cultuur. Zo werd
er volgens schema presentaties gegeven over
Columbia, China en Nederland en zaten er ook
nog twee heren in de zaal die spontaan een korte
presentatie gingen geven over Bulgarije en
Estland. Al met al een geslaagde eerste poging!
Actieve ledenuitje – 31 mei
Het was een hele regenachtige dag waarom 33
deelnemers van de actieve leden van Ibn Battuta
op zoek gingen naar de moordenaar van Candy.
Een prostituee uit Groningen. Gehuld in poncho
werd er goed gezocht naar aanwijzingen die waren
verspreid door de stad.
Representatieactiviteiten
In het representatieoverzicht staan alle
bestuursactiviteiten van het afgelopen jaar waar
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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 faculteit was dit jaar goed te
noemen. Mevrouw I. Hutter, decaan van de
faculteit, heeft hierin ook een belangrijke rol
gespeeld. Ook met andere faculteitsorganisaties,
zoals Pro Geo, Geo Promotion en Girugten is er
altijd goed contact geweest. Verder is voor de
acquisitie de bezoeken met bedrijven altijd zeer
nuttig gebleken.

betrekkingen). De afgelopen tijd zijn deze
personen voorbereid op een bestuursjaar.
Er werden bestuursvergaderingen bijgewoond en
er was een overdrachtsweekend in een boerderij te
Westerwijtwerd. Daarnaast heeft er ook een
persoonlijke overdracht plaatsgevonden.

Faculteitsverenigingen Overlegorgaan Groningen
Het
Faculteitsverenigingen
Overlegorgaan
Groningen (FVOG) is een overkoepelende
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 hervorming van de introductieperiode,
bestuursbeurzen en Career Services.
Bestuursoverdracht
Na de Algemene Ledenvergadering van 14
februari is het bestuur op zoek gegaan naar
opvolgers voor het bestuursjaar 2012-2013. Eind
maart werd de sollicitatieperiode gesloten en
konden de sollicitatiegesprekken van start gaan.
Tijdens deze sollicitatiegesprekken werd het
bestuur in zijn taak ondersteund door Gijs
Immerman,
oud-intern
coördinator
van
VESTING.
Het kandidaatsbestuur bestaat uit de volgende
personen: Lucas Vaartjes (voorzitter), Paula
Bongertman (vice-voorzitter), Ewout van Spijker
(secretaris), Niels van den Brink (penningmeester),
Marjolijn Dijk (commissaris interne betrekkingen)
en Kim van der Zande (commissaris externe
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Commissie- en werkgroep
activiteiten
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
Almanakcommissie van 2011 bestond uit Stan
Vergeer, Marten Hoekstra, Cristian Wessels,
Fabian Wieland, Anne Abbing, Evelien Meinders,
Caspar Vroege en Robin Groenewold vanuit het
bestuur, die deze rol over nam van Reinhilde
Schmidt. Het thema van dit jaarboek was ‘buiten
westen’ met als betekenis om anders te zijn dan
wat wij in het westen gewend zijn. Ook dit jaar is
het jaarboek op 15 maart volledig in kleur
uitgegeven. De uitreiking vond die dag plaats in
het altijd gezellige café de Walrus.
Ondertussen is de nieuwe Almanakcommissie ook
aangesteld. Komend jaar gaan Daan Haanstra,
Peter Schotsman, Wieke IJbema, Ewout van
Spijker, Jos de Lange, Eva Bouw, Roos van Schier
en Thom van der Gragt proberen de huidige
almanak te overtreffen. Robin Groenewold
begeleidt vanuit het bestuur de commissie.
Buitenlandse Excursiecommissie (BEC)
De Buitenlandse Excursie van 2012 naar
Griekenland was een groot succes, en om dat te
overtreffen hebben dit jaar Louwe-Jan van der
Velde, Ewout van Spijker, Marjolijn Dijk, Steven
Wester, Myrthe Sablerolle, Anne Boer en Titia
Leutscher vanuit het bestuur in de Buitenlandse
Excursiecommissie plaats genomen om weer een
prachtige reis te organiseren. De locatie van de
BEC werd begin dit jaar bekendgemaakt. Er kon
gekozen worden uit drie verschillende locaties, en
uiteindelijk viel de beslissing uit in het voordeel
van Roemenië, Moldavië en de Oekraïne. Al snel
zat het aantal deelnemers op het maximale aantal
van 49. Echter ontstond er in de loop van het
studiejaar planmatige problemen voor drie
eerstejaars Technisch Planologen waardoor deze
zich alsnog hebben moeten terugtrekken. Omdat
de commissie hiervoor vervolgens twee andere
deelnemers voor hebben kunnen werven bleef de
schade beperkt tot 48 deelnemers.

BEC-lezing – 01 mei
De traditionele BEC-lezing werd dit jaar verzorgd
door Marc Hanneman. Hij wist haarfijn uit eigen
ervaring en geholpen door anekdotes uit het door
onder andere hem geschreven boek, aan de
aanwezigen de situatie in Moldavië, Roemenië en
Oekraïne te schetsen. In het bijzonder heeft hij
het bijzondere Transnistrië belicht, wat niet alleen
voor veel verbazing zorgde in de zaal, maar ook
voor hilariteit. Tot slot heeft de BEC een
presentatie gegeven van het programma voor de
deelnemers en was er een BEC-quiz waar zelfs
Marc Hanneman zelf nog enthousiast aan mee
deed.
De buitenlandse excursie naar Roemenië, Moldavië en de
Oekraïne van 7 mei t/m 19 mei
Het was eindelijk zover! Weer een nieuwe BEC
naar een nieuwe bestemming. Dit jaar naar
Roemenie, Moldavië en Oekraïne. Dat is niet het
enige, dit jaar is ook het 30e jaar dat de
buitenlandse excursie wordt gehouden door Ibn
Battuta. Al vroeg in de ochtend vertrokken de 48
deelnemers richting Eindhoven om vanuit daar te
vliegen naar Boekarest. De reis verliep echter
vertraging op in Zwolle toen de hele trein maar
gewoon geannuleerd werd. Door deze vertraging
kwamen we wat in tijdnood op het vliegveld zelf,
helemaal toen er problemen ontstonden met de
vliegtickets. Kortom, even een chaotische begin
maar spannend en ook gezellig zeker wel. Iedereen
had namelijk erg zin om Nederland voor twee
weekjes te verlaten. Eenmaal in het vliegtuig was
de reis pas echt goed begonnen.
In Boekarest zelf stond de bus al voor de
deelnemers klaar waardoor de reis naar de hostels
zeer soepel verliep. Al met al een drukke maar
gezellige reis richting Boekarest.
De tweede dag was begonnen! De eerste echte dag
waar er een vol programma voor klaar stond.
Het was een dag gevuld met veel rondleidingen
door de stad. Aan het einde van de dag werd er
vervolgens door een grote groep gestapt.
Op de derde dag is de hele groep vertrokken naar
Transsylvanië voor een grote tour van
verschillende kastelen en een leuke middag/avond
in Brasov. Op de terugreis was iedereen bizar
genoeg nog behoorlijk actief totdat we in
Boekarest zelf aankwamen.
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Op de vierde dag hebben we een rondleiding
gekregen in het op één na grootste gebouw van de
wereld: het parlementsgebouw van Roemenië.
Daarna hebben we een leuke dag gehad in het
park waarbij er volop in bootjes werd gevaren.
Op alweer de laatste dag in Boekarest is was het
volop cultuur en park weer. Eerst werd een open
lucht museum bezocht om vervolgens in de
middag te chillen in het park van Boekarest.
In de avond vertrokken we richting Moldavië, de
tweede bestemming van de reis.
Vanaf zaterdagnacht zat de groep in de bus van
Boekarest naar Chisinau. Onderweg had de bus
nog wat pech, gelukkig waren de buschauffeurs
slim genoeg om het te repareren, zodat er weer
verder kon worden gereden. ’s Ochtends in
Chisinau aangekomen, ging iedereen eerst naar de
appartementen. Eenmaal uitgestapt voor de
appartementen, waren er wel wat jaloers kijkende
blikken vanuit de bus. De rit werd vervolgens
vervolgd naar de twee andere hostels. Omdat
iedereen de hele nacht in de bus had gezeten, kon
iedereen eerst even douchen en chillen voor de
stadswandeling die middag zou beginnen. Op
straat maakte de Bec’cers een hele demonstratie
inclusief Roemeense vlaggen mee. Er hing een
hele andere sfeer dan bijvoorbeeld in Boekarest of
Nederland. Voor heel veel gebouwen stond
gewoon permanent bewaking en er was ook veel
politie. ’s Avonds ging het hostel dat bij een mall
in de buurt zat met zijn allen bowlen, de
appartementen en het andere hostel gingen in de
luxe
appartementen
chillen.

Op maandag 14 mei, ging de groep naar het door
sommige deelnemers o zo gevreesde Tiraspol in
Transnistrië.
We gingen met een georganiseerde bustour van
het hostel op weg. Omdat Moldavië, Transnistrië
niet wil erkennen, hoeven we maar 1 grens te
passeren, namelijk die van het binnenkomen in
Transnistrië. Eenmaal aangekomen bij de grens,
moesten we allemaal een documenten invullen.
Verder kwamen en personen auto’s voorbij die
een handdruk gaven, met vermoedelijk wat geld
erin om snel de grens over te komen. Een heel
leuk feitje is dat ze aan de grens zeiden dat er nog
nooit zoveel toeristen van hetzelfde land in één
keer Transnistrië binnen waren gegaan! Eenmaal
met de bus verder in Transnistrië richting Tiraspol
werd er nog geweren op onze bus gericht door 16
jarige jongens, maar natuurlijk zijn er geen schoten
gelost. In Tiraspol kregen we een rondleiding.
Transnistrië heeft eigen geld, dus er moest ook
weer geld gewisseld worden. Wat opviel was dat
het allemaal erg modern was. Voor het standbeeld
van Lenin, is er nog een mooie groepsfoto
gemaakt. Iedereen heeft nog wat gegeten in
Transnistrië en zijn vervolgens met de bus terug
gegaan. S’ avonds gingen we met zijn allen e groep
gezamenlijk
stappen.

Vandaag was het alweer de laatste dag in
Moldavië. Om deze dag goed te besteden zijn we
met zijn allen naar een Wijnproeverij gegaan.
Natuurlijk weer met onze mooie eigen Mercedes
bus. Alleen onderweg op de snelweg, lagen er op
eens een paar koffers achter ons. De koffer ruim
was door de chauffeur niet goed dicht gedaan.
Gelukkig kwam iedereen er snel achter en konden
de drie koffers gewoon lopend langs de snelweg
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worden opgehaald. Daarna vervolgde de reis naar
Chateau Vartely, die vandaag de enige echte
wijnmakerij in Moldavië is. Daar kreeg iedereen
zes verschillende soorten wijnen om te proeven
met luxe hapjes erbij! De wijn was erg lekker en
veel deelnemers namen dan ook een flesje mee
naar huis. Op de weg terug naar Chisinau,
maakten we een stop bij een restaurant waar we
met zijn allen gezamenlijk gingen eten.
Aangekomen in Chisinau stond onze eigen bus
ons op te wachten om ons naar Odessa in
Oekraïne te brengen. Wieke was 16 mei jarig, dus
hadden het plan om met zijn allen in de bus te
gaan zingen. We stonden heel lang bij meerdere
grensposten, waar je serieus moet doen, te
wachten, maar uiteindelijk vertrok de bus net op
tijd.
De negende dag was een drukke, doch natte dag in
Odessa. Deze dag bezochten de deelnemers een
museum en na een lange tocht bereikten de groep
het voetbal stadion in het park. Vandaar uit was
iedereen vrij om te gaan en te staan waar ze
wilden. Het was een dag van veel wandelen maar
weer even gezellig.
De dag erna, alweer de tiende dag, van deze reis
was goed te merken dat enkelen begonnen te
lijden aan het verlies van energie. Dit was duidelijk
te
zien
tijdens
de
tour
van
het
Operatheatergebouw. Echter was het wel een
uitzonderlijk mooi bouwwerk. Met zijn vele mooie
welvingen, ontelbaar veel goud en prachtig
interieur wist dit gebouw ons desondanks wel te
betoveren.
Vervolgens was het moment aangebroken om
naar de beroemde Potemkin trappen te gaan. Het
weer zat mee en onder de begeleiding van een
fijne temperatuur daalde iedereen de trappen af,
waarna Andries duidelijk maakte dat hij de
deelnemer van de dag zou gaan worden (Hij rende
in een hoog tempo de trappen als eerste weer op).
Er werden nog wat toeristische foto’s gemaakt en
het souvenir kraampje zette door ons veel geld
om.
Wegens het prachtige weer werd er bijna unaniem
besloten om nu wel naar het strand te gaan. Het
was een klein halfuur lopen, maar het was het
zeker waard. Eenmaal aangekomen installeerden
iedereen zich aan de Zwarte Zee. Het strand was
intiem en het bier kostte er maar 1 euro per fles.

Na een paar uur meligheid op dit strand was het
tijd om terug te gaan naar het centrum van de stad
om een heerlijke steak te eten. Ondanks wat gedoe
met betaling was het toch een zeer culinaire
ervaring.
’s Avonds wilden er nog velen uitgaan, maar de
clubs werkten helaas niet mee. Velen waren
gesloten en anderen waren toch iets te obscuur.
Op de elfde dag was het weer een warme ochtend
terwijl de deelnemers liepen richting de haven van
Odessa. Het was alweer de laatste echte dag van
deze reis waar op die dag zelf niet gereisd hoeft te
worden. De deelnemers liepen weer langs de
mooie Potemkin trappen en richting de egale
blauwe zee. Daar stond een groot winkelcentrum
en een al net zo imposant hotel. Verder richting
de zee stond een schattig klein zeemanskerkje,
waar de dagleiding nog een verhaal te vertalen
had. Na nog een halfuurtje rond gelopen te
hebben op deze haven scheidden de wegen van de
deelnemers zich alweer. Sommigen gingen weer
richting het strand, anderen besloten een
uitgebreide
lunch
te
nemen.
Rond 18:00 was het alweer tijd om aan de
gevreesde terugreis te beginnen. Het zou een lange
busreis worden met slechts enkele onderbrekingen
(denk aan wildplassen in de middle of nowhere).
De laatste dag. De hele groep was net de
Oekraïense - Moldavische grens over of het
gezang begon alweer. Net als een paar dagen terug
was er weer iemand jarig op de grens tussen deze
landen. Ditmaal was het niemand anders dan de
voorzitter van de commissie, Louwe-Jan. De
buschauffeurs konden er ook wel weer om lachen.
Het duurde echter niet lang of de deelnemers
werden al weer rustig en begonnen een voor een
terug te vallen in slaap. Ochtends vroeg kwam
iedereen aan op hetzelfde vliegveld als twaalf
dagen geleden. We waren ruim op tijd voor de
vlucht, waarop velen besloten hun slaap voort te
zetten in de terminal van het vliegveld van
Boekarest. De vlucht verliep verder zonder
problemen en de groep kwam dan ook goed op
schema aan in Eindhoven. Nadat de commissie en
andere mensen bedankt werden, viel de groep
langzamerhand uiteen en was het einde van deze
BEC een feit. Iedereen was blij om weer thuis te
zijn, maar konden ook zeer voldaan terugkijken op
twaalf onvergetelijke dagen.
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BEC home borrel – 22 mei
Vanwege het faillissement van het Pleidooi zaten
we eenmalig in Café Ome Ko. Aangezien dit
zowel de borrel was waarop het nieuwe
Kandidaatsbestuur werd voorgesteld als waarop
gevierd werd dat de BEC-gangers weer thuis
waren, waren er genoeg mensen om de
gemiddelde collegezaal mee te vullen. Omdat het
heerlijk weer was buiten, zaten er veel lekker op
het terras. Ook begon de kroegbaas op een
gegeven moment borrelhapjes uit te delen, daar
werd natuurlijk niet tegen geprotesteerd!

zelf en de projecten waarmee zij zich bezig
houden, om daarna de studenten aan het werk te
zetten op een actuele case.
Na de twee workshoprondes was het alweer tijd
voor de laatste plenaire lezing, gegeven door
Frank Kastermans. Hij vertelde meer over
Kadaster, met wat voor projecten zij zich bezig
houden en wat je als geograaf kan doen bij hun
projecten.
De dag werd afgesloten met een netwerkborrel.
Onder het genot van een hapje en een drankje
werden er veel nieuwe contacten gelegd. Al met al
was het een zeer geslaagde dag!

Carrièredagcommissie
De Carrièredag van dit jaar werd georganiseerd
door Reinout Bosch, Tom van der Meijs, Stef
Prinsen, Elisa Souverein (vz) en samen met Jimme
Zoete vanuit Pro Geo en Myrthe Leystra vanuit
Ibn Battuta.
Carrièredag – 25 mei
Op 25 mei vond de jaarlijkse Carrièredag plaats,
georganiseerd door Pro Geo, Ibn Battuta en de
Carrièredagcommissie. De dag begon al vroeg met
de bedrijfsbezoeken bij 4 verschillende bedrijven.
Zo werden studenten die per touringcar naar
Groningen Seaports gingen rondgeleid op de
haven en zij kregen een 3D presentatie. Bij
Neijestee en KAW gingen de studenten in op een
actuele case en bij Rijkswaterstaat werd een
project bezocht.
Om 11:30 begon het middagprogramma en
gelukkig waren alle studenten op tijd terug van de
bedrijfsbezoeken. De aftrap werd gegeven door
Mark Wybenga, recruiter bij Grontmij. Hij
vertelde over alle do’s en dont’s voor een
sollicitatie en hij introduceerde ‘personal
branding’.
Na de actieve lezing was het tijd voor lunch en
deze was zeer uitgebreid. Al tijdens de lunch was
er de mogelijkheid om te netwerken, want alle
netwerkstands waren reeds aanwezig.
Nadat de studenten zich hadden tegoed gedaan
aan de verschillende broodjes was het tijd voor de
beide workshoprondes. Deze workshops werden
verzorgd door Grontmij, Kadaster, Oranjewoud,
Witteveen+Bos, Stad2 en de provincie Drenthe.
Tijdens de workshops gingen de medewerkers van
de verschillende bedrijven dieper in op het bedrijf

Eerstejaarscommissie (EJC)
Dit jaar bestond de Eerstejaarscommissie uit 10
personen plus een bestuurslid. Na het
introductiekamp kwamen Abel Knipping, JanEike Noordermeer, Wendy Oude Vrielink,
Constanze Renzelmann, Leonie Fanke, Eva
Bakker, Paul Steeneken, Yaniek Schuring, Herman
de Haan, Ingo Lohuizen en Titia Leutscher vanuit
het bestuur allemaal in de commissie en zij
stonden te popelen om allerlei mooie activiteiten
te organiseren voor de nieuwe eerstejaars. Anders
dan voorgaande jaren lag het voorzitterschap bij
het bestuurslid en werden leden van de commissie
onderling op hun ‘eigen’ activiteiten gezet om zo
meer ervaring op te doen.
Crazy EJC – 1 juni
Op de eerste dag van het nieuwe jaar was het
gelijk raak met een groot festijn in de binnenstad.
Een grote groep deelnemers ging namelijk in
groepen vreemde opdrachten uitvoeren om
winnaars van de Crazy EJC te worden!
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Eindfeest – 1 juni
Het eindfeest van Ibn Battuta vond deze keer
plaats in café de Rumba. Het thema voor dit feest
was ‘diep in de zee’. Verkleed als vis of ander
zeewezen
kwamen
veel
mensen
het
verenigingsjaar afsluiten. Om half 12 ging het feest
helemaal los vanwege een gratis fust. Helaas
kwamen er in de loop van de avond wel veel niet
leden in de kroeg wat geen positief effect had op
het feest zelf.
EJC Barbecue – 16 juni
Ondanks het slechte weer was het weer tijd voor
een lekker barbecue. Deze keer georganiseerd
door de EJC bij Jimme Zoete thuis. Er waren 31
deelnemers aanwezig welk allemaal aan hun
primaire levensbehoefte konden voldoen met veel
plezier en sportieve voetbalwedstrijden.
Het Fout Fluorescerend Feest – 25 oktober
Het thema van het eerste feest in het college jaar
2011-2012 georganiseerd door de EJC was: Fout
Fluorescerend Feest! Er is door de commissie
voor black light gezorgd, lichtgevende armbandjes,
lichtgevende verf en nog een leuke aankleding
voor
aan
het
plafond.
De meer dan 100 aanwezigen waren op dit feest
goed verkleed, het was dus een leuk thema.
Omdat het net voor de tentamens was, was het
wat rustiger dan normaal op een feest. Maar we
hebben ons daarom zeker niet minder goed
vermaakt!

de bekende Martinitoren. Een vrouwelijke gids,
die overigens zelf nog student was, leidde ons
rond. Eerst liepen we rondom de Martinitoren,
om vervolgens de Martinitoren te gaan
beklimmen. Door sommige aanwezige Ibn’ers
werd er een poging gedaan om alle trappen te
tellen. Iets voor 5 uur waren we helemaal boven
aangekomen, en was de schemering al een beetje
ingevallen, wat voor een goede sfeer zorgde. Na
de beklimming van de Martinitoren gingen we nog
gezellig met 15 mensen eten bij de 1ste Kamer.
Film kijken – 13 december
Op dinsdag 13 december, om half 8 s’avonds
heeft de EJC een filmavondje in de Blauwe zaal
op het Zernike georganiseerd. Van te voren was
bekend dat het een komedie zou zijn, maar het
was een geheim welke film gedraaid zou worden.
Hall Pas werd uiteindelijk gedraaid. De EJC had
gekozen voor een leuke, maar niet heel populaire
film, op de hoop dat zo min mogelijk mensen de
film al zouden hebben gezien. Met 40 Ibn’ers was
er sprake van een goede opkomst.
Schijnheiligenfeest – 20 december
Op dinsdag 20
december werd het
(schijn)heiligenfeest
gehouden.
Het
werd
georganiseerd door de EJC in samenwerking met
Nimby (de huisband van Ibn Battuta). Op deze
avond heeft de band hun naam officieel bekend
gemaakt. De live-muziek van de band bracht een
goede sfeer voor de avond! De avond werd eens
op een heel andere locatie gehouden, namelijk in
het Platform theater. De EJC had daar voor
mooie aankleding van de zaal gezorgd en zorgde
dat alles verder op rolletjes verliep. De meesten
van jullie waren verkleed als duivel of engel.
Stef-stunt piloot toernooi – 20 februari
In café het Pleidooi werd er op deze dag flink
gestreden tijdens het Stef-stunt piloot toernooi
van de EJC. Onder grote belangstelling zijn ook
dit jaar Pieter Meijer en Jacco Kuper weer de
winnaars van deze grote strijd geworden.

Martinitoren beklimmen – 30 november
Tegen het einde van de middag, om kwart voor 4
s’middags verzamelden we met 23 Ibn’ers onder

EJC koffie-uur – 21 februari
Op dinsdag 21 februari hield de EJC een koffieuur. Dit was het eerste koffie-uur voor de
eerstejaarscommissie 2011-2012. Ze hadden het
koffie en thee zetten snel onder knie en er was een
boel gezelligheid.
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Oud Hollandse spelletjesavond – 3 april
Op dinsdag 3 april organiseerde de EJC een leuke
Oud Hollandse Spelletjesavond. Om 8 uur werd
er verzameld in het Noorderplantsoen, om
paaseieren te zoeken. Daarna fietsen we
gezamenlijk naar café de Koffer, een gezellige
kroeg in de Schildersbuurt. Buiten waren er
verschillende
spelletjes
georganiseerd
als:
zaklopen, blik gooien, ei lopen en koekhappen.
Binnen had je ook nog spelletjes: ezeltje prik,
spijker poepen, hoeveel is het en wie is het? Er
werd in koppels van twee gestreden om een mooi
echte Hollandse prijs. Nadat alle spelletjes waren
gespeeld, bleven veel mensen nog wat drinken.
Crazy EJC – 23 mei
Woensdag 23 mei vond de crazy EJC plaats. Er
deden 21 mensen mee. In groepjes van 3 a 4
personen werden er allerlei opdrachten gedaan.
Niks was te gek, zo werd er kattenvoer gegeten,
rauwe eieren, in de gracht gesprongen etc.
Eindfeest – 29 mei
Op 29 mei werd in café Lé Barrage het Eindfeest
van Ibn Battuta gevierd. De EJC had het creatieve
thema ‘raar met je haar’ bedacht en heeft volop
geholpen met de organisatie. Bijna alle Ibn-ers
stonden hard te feesten met de meest
uiteenlopende en bijzondere haardrachten. Na het
lanceren van een gratis fust bier werd het zo
mogelijk nog gezelliger en werd dit feest een
mooie samenvatting van het feestgedeelte van het
afgelopen jaar bij Ibn Battuta.

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.
Dit jaar was er een wat mindere belangstelling
voor de activiteiten van EGEA. Ondanks dat, zijn
er veel EGEA-Groningers naar activiteiten en
congressen van andere entiteiten geweest, en deze
EGEA-diehards hebben er voor gezorgd dat het
alsnog een mooi jaar werd.
De board van EGEA Groningen bestond dit jaar
uit Christianne Wouters, Cristian Perton (vz),
Kees Stiggelbout, Loes Dragt, Guido Roegholt,
Jacco Kuper en Saskia Zwiers. Titia Leutscher
maakte deel uit van deze commissie als bestuurslid
van Ibn Battuta.
EGEA Groningen Birthday Party – 3 juni tot 5 juni
In het weekend van 3 t/m 5 juni vond de EGEA
Groningen Birthday Party plaats. Hiermee werd
de 20e verjaardag van EGEA Groningen gevierd.
Naast de Groningse aanwezigen waren er ook uit
andere delen van Nederland en uit het buitenland
EGEA leden aanwezig. Er was een spontane
mini-cantus, een oranje themafeest en een BDC,
met andere woorden alle ingrediënten voor een
prachtig EGEA verjaardagsfeestje.
Excursiecommissie (Ex’cie)
Dit jaar heeft de Excursiecommissie verschillende
activiteiten
in
samenwerking
met
de
lezingencommissie georganiseerd.
De excursiecommissie 2011-2012 bestaat uit Lucy
Talens (vz), Jos de Lange, Maaike Aukes, Thom
van der Gragt, Wouter van Heck en vanuit het
bestuur Robin Groenewold.
Ex’cie Stadswandeling – 7 september
Op woensdag 7 september nam de
excursiecommissie ons mee naar een wandeling
door Groningen. De stadswandeling begon bij de
Martinitoren. Na korte informatie over deze toren
vervolgende we de tocht naar het waagplein om
vervolgens naar de Peperstraat te gaan. We
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hebben enkele gasthuizen bezocht die een deel
van de groep nog niet kende. Bij de gemeente
hebben we een maquette van de stad bekeken.
Vervolgens hebben we de wandeling bij het
academie gebouw afgesloten. Aan deze wandeling
deden 15 deelnemers mee.
Excursie World Press Photo – 23 november
De
eerste
activiteit
van
de
nieuwe
excursiecommissie, een bezoek aan een fotoexpositie in de A-kerk. Het bezoek aan de
expositie van stichting Clear was een mooie
bezigheid waarbij leden van Ibn Battuta de
indrukwekkende foto’s van de World Press Photo
2011 konden bekijken. In totaal waren er 23
deelnemers aanwezig op deze activiteit.
Excursie (en lezing) Exogeografie – 11 januari
In de avond van 11 januari gingen meer dan 40
deelnemers mee naar de Blaauw Sterrenwacht op
het Zernike voor een ‘reis naar de sterren’. De
avond begon met een lezing over de snel
ontwikkelende wetenschap van astrobiologie en de
zoektocht naar exoplaneten. Na deze boeiende
lezing werd de groep in tweeën opgedeeld voor
een excursie naar de telescoop bovenop het
gebouw en een rondleiding door het gebouw zelf.
Helaas was het weer niet goed genoeg om
Saturnus, Jupiter of andere hemellichamen te
bekijken maar de avond was desondanks dit
gegeven zeer geslaagd.
Excursie DUO-gebouw – 17 februari en 2 maart
Verspreid over deze twee dagen gingen in totaal
30 deelnemers mee naar een rondleiding door het
DUO-gebouw in Groningen. Dit gebouw is het
meest duurzaamste gebouw van de stad. Ruim 60
procent van de totale stroomvoorziening wordt
door het gebouw zelf geproduceerd en om deze
reden namen we er maar al te graag een kijkje.
Daarnaast konden de deelnemers genieten van het
fantastische uitzicht over Stad vanaf de 22 e
verdieping van het gebouw.
Excursie Garmerwolde – 2 april
Het was deze dag tijd voor een bezoek aan de
rioolzuiveringsinstallatie in Garmerwolde ten
noorden van Groningen. Met een groep 15
deelnemers werd er intensief kennis genomen van
het reilen en zeilen van het schoonmaakproces
van onze waterhuishouding.

Excursie Roombeek en universiteit Twente – 5 april
Op deze mooie dag maakte een groep van 25
studenten de reis naar Twente voor een excursie
door de woonwijk Roombeek in Enschede. Deze
werd in mei 2000 verwoest door de vuurwerkramp
waarbij 23 mensen om het leven kwamen. Naast
een rondleiding en presentatie over de wijk kreeg
de groep ook een rondleiding over de campus van
de universiteit van Twente. Één van de weinige
echte campussen in Nederland.

Lezingencommissie (Le’cie)
Dit jaar bestond de lezingencommissie uit Daan
Haanstra (vz), Jimme Zoete, Paula Bongertman,
Ries Knigge en Tom van der Meijs. Vanuit het
bestuur heeft Martine Mollema plaatsgenomen.
Deze commissie heeft een aantal mooie lezingen
weten neer te zetten en dat betekent dat de
volgende commissie voor het komende jaar een
stevige basis heeft om op verder te bouwen. De
commissie voor het komende jaar zal bestaan uit:
Ellen Verbeek, Cristian Wessels, Steven Wester,
Sanne Kasten, Jorren Westra en Neeltje Westra.
Vanuit het kandidaatsbestuur zal Marjolijn Dijk
plaatsnemen in deze commissie.
Bierlezing – 12 oktober
Op woensdag 12 oktober was er de
lezing/excursie over Bier. Tijdens deze lezing
werd er wat verteld over verschillende soorten
bieren en kon er natuurlijk ook geproefd worden.
De opkomst van deze lezing was er hoog.
Ongeveer 40 mensen die wel van een biertje
hielden waren gekomen naar het Martini Hotel.
Na de proeverij kon je als herdenking een mooi
glas mee nemen.
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Lezing ‘De stad op de schop: met of zonder draagvlak’ –
20 oktober
Rob van Vliet, oud-student aan onze faculteit,
heeft deze avond verteld over het belang van
creëren van draagvlak voor grote infrastructurele
projecten in steden. Hij vertelde uit eigen
ervaringen hoe draagvlak werkt en hoe het tot
stand komt. Begeleidend gaf hij enkele
voorbeelden uit zijn eigen loopbaan in Groningen,
zoals
het verkeerscirculatieplan en het
Noorderplantsoen. Er waren tijdens deze lezing
30 deelnemers aanwezig.
Alumnilezing Vanclay – 4 november
Op 4 november was er een lezing van Frank
Vanclay. De lezing vond plaats in huis de Beurs,
en was de afsluiting van de Alumnidag. De lezing
ging over ‘Finding my place’. Vanclay vertelde
hoe hij plaatsen ervaarde en hoe dat voor iedereen
anders is. Verder heeft hij verteld over zijn eigen
kijk op dingen en zijn Australische afkomst. De
lezing werd goed bezocht. Naast Ibn’ers waren er
veel alumni aanwezig en een paar docenten.
Lezing Geopolitiek – 22 december
Deze avond kwam Professor Hacquebord wat
vertellen over de geopolitiek in de poolgebieden.
Een mooi verhaal waarin de deelnemers werden
meegenomen naar de uiteinden van de wereld.
Professor Hacquebord wist de situatie over de
verdeling van het poolgebied door de
verschillende landen helder te schetsen, mede
door zijn eigen ervaringen en foto’s.
Lezing (en excursie) Exogeografie – 11 januari
In de avond van 11 januari gingen meer dan 40
deelnemers mee naar de Blaauw Sterrenwacht op
het Zernike voor een ‘reis naar de sterren’. De
avond begon met een lezing over de snel
ontwikkelende wetenschap van astrobiologie en de
zoektocht naar exoplaneten. Na deze boeiende
lezing werd de groep in tweeën opgedeeld voor
een excursie naar de telescoop bovenop het
gebouw en een rondleiding door het gebouw zelf.
Helaas was het weer niet goed genoeg om
Saturnus, Jupiter of andere hemellichamen te
bekijken maar de avond was desondanks dit
gegeven zeer geslaagd.

Lezing Fietsbeleid - 16 februari
Voor de lezing in de universiteitsbibliotheek
kwamen 25 mensen bijeen om te luisteren naar de
Gemeente Groningen en de Fietsersbond. De
gemeente vertelde eerst iets over het fietsbeleid en
de fietssituatie in de Stad. Na de pauze vertelde de
Fietsersbond over haar visie op het fietsbeleid in
Nederland en in Groningen. Tussen beide
verhalen waren interessante overeenkomsten en
verschillen. Tot slot was er ruim te tijd voor de
aanwezigen om te discussiëren over stellingen van
de Gemeente Groningen en de Fietserbond en om
vragen te stellen.
Natuurlezing – 29 maart
De heer Henk Hengeveld, onder andere directeur
van Landschap Overijssel, heeft deze avond
gesproken over het natuurbeleid in Overijssel. Hij
heeft de relatie tussen natuurbeleid en RO-beleid
besproken, met de omgevingsvisie van Overijssel
als uitgangspunt. Hij wist de actuele situatie op
een fijne manier te schetsen door te vertellen over
de
bezuinigingen
op
natuurbeleid,
de
decentralisatie van natuur naar provincies en de
herijking van de ecologische hoofdstructuur.
Door de grote communicatie over en weer uit de
zaal was deze lezing voor zowel de spreker als
voor de aanwezigen een bijzonder aangename
avond, die voor velen een nieuwe of andere kant
van ons vakgebied heeft laten zien.

Pagina 32 van 57

FACULTEITSVERENIGING VAN RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN

Ibn Battuta
Mediacommisie (Me’cie)
Dit jaar bestaat de Mediacommissie uit Cristian
Wessels (vz), Elisa van Bergen, Guido Musch,
Roos van Schie, Joost Blaakmeer en Neeltje
Westra als bestuurslid vanuit het bestuur.
Lan-party – 2 april
Op maandag 2 april vond de eerste activiteit van
de Mediacommissie plaats. Een heuse Lan-party.
Deze werd georganiseerd in game café
Tournament aan de Kerklaan. Twee uren lang kon
hier volop gegamed worden. Mannelijk Ibn was
hier zichtbaar erg blij mee. Naar de mening van de
deelnemers is deze activiteit voor herhaling
vatbaar.
Sport- en Spelcommissie (SeS’cie)
Vol enthousiasme en met veel plezier heeft de
oude SeS’cie, bestaande uit Cristiaan Barten,
Dorien Cramer, Harm ter Wolde, Jorn van der
Scheer (vz), Jorrit van der Sluis, Lianne Hummel,
Lucas Vaartjes en Peter Schotsman als bestuurlid
vanuit het bestuur, veel verschillende sport- en
spelactiviteiten georganiseerd. In februari 2012 is
er een nieuwe SeS’cie aangesteld, bestaand uit Stijn
Hovens (vz), Amarinske Verkerk, Gerrit Vos,
Jordy Janssen, Kim van der Zande, Lisa Katuin,
Margo Enthoven en Peter Schotsman vanuit het
bestuur. De eerste mooie activiteiten zijn al weer
georganiseerd en er zullen nog velen volgen.
SeS’cie voetbal – 15 september
Op een schitterende nazomer middag heeft een
grote groep van ruim 20 Ibn’ers op een sportveld
van de ACLO flink lopen voetballen. Het was een
uitermate gezellige middag volop plezier waarbij er
volop gescoord kon worden.
Liftwedstrijd – 30 september tot 2 oktober
Op vrijdag 30 september begon het Liftweekend.
’s Ochtends vroeg stonden veel liftstelletjes klaar
bij het Peerd van ome Loeks om te beginnen en
de bestemming te weten te komen. De
bestemming was dit jaar Oostende, een stadje aan
de Belgische kust. Jacco Kuper en Albert-Henk
Kingma waren als eerste aangekomen in
Oostende. De rest van de dag druppelde iedereen
binnen. Rond middernacht was iedereen
gearriveerd
in
Hostel
De
Ploate.
Overdag is er de volgende dag lekker op het

strand genoten van het heerlijke weer. ’s Avonds
kwam iedereen weer bijeen op het strand om een
lekker drankje met elkaar te nuttigen. Daarna was
er de gelegenheid om uit te gaan. Van deze
gelegenheid is natuurlijk gebruik gemaakt. Zondag
gingen we weer terug, maar niet voordat we een
bezoek hadden gebracht aan de stad Brugge. Hier
kregen we een stadswandeling. Na een paar uurtjes
in Brugge stapte de Ibn’ers op de trein richting
Groningen.

SeS’cie Gymles – 29 november
De Sport en Spelcommissie kwam met het geniale
idee om weer eens een lekker ouderwetse gymles
te geven. De trefballen werden uit de kast gehaald,
net als de dikke matten, er werd goed
warmgelopen van tevoren en de les werd
afgesloten met een fanatiek potje apekooien.
Iedereen deed lekker fanatiek mee en heeft er
weer een paar bier-pondjes afgelopen. Voor
herhaling vatbaar? Jazeker! Maar misschien niet
voor Jinko Rots, want die liep een knieblessure op.
RW-quiz – 23 februari
Op donderdag 23 februari
werd in het
Heerenhuis
de
traditionele
Ruimtelijke
Wetenschapsquiz weer gehouden, een mooie kans
voor de 82 aanwezige studenten en medewerkers
van onze faculteit om hun kennis over ons
vakgebied te toetsen. Gelukkig waren de vragen
lekker divers, met vragen over onder andere
vissen, bruggen, bussen, steden en muziek.
Uiteindelijk waren Ries Knigge en Cristian Perton
de grote winnaars van deze mooie avond. Zij
mochten een mooie doos met speciaalbiertjes
delen met elkaar!
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werd je door de keiharde wek service van de
organisatie van uit je tent wakker geschut en kon
je alle spullen gaan inpakken; voltooid en voldaan
na een mooi weekend!

Batavierenrace – 27 april tot 29 april
In het weekend van 27 tot en met 29 april werd de
Batavierenrace gehouden (de hardloop estafette
race van Nijmegen naar de campus van
Enschede). Ibn Battuta was er dit keer (na twee
jaar afwezig te zijn) ook weer bij met een mooi
team! Vrijdagmiddag vertrokken we met de
meesten van de groep met de trein naar de
campus om daar alvast een goede plek voor onze
tenten op de campus te bemachtigen! De
ochtendploeg vertrok vrijdag al voor het midden
van de nacht vanaf de campus van Enschede naar
het startpunt in Nijmegen. Berber startte de race
voor Ibn Battuta. In het busje werd er druk
gediscussieerd over hoe en wel/niet de tom tom te
gebruiken. Maar gelukkig kwamen we overal op
tijd aan. In het begin van de ochtend begon het te
regenen, waardoor de ochtendploeg nogal
verkleumt door de regen en (weinig slaap) op de
vertrekplaats aankwam om het stokje van de
nachtploeg over te nemen. Helaas was het busje
een keer te laat, waardoor we straftijd kregen!
Maar verder zeker hulde voor de ochtendploeg! In
het begin van de middag nam de middagploeg het
van de ochtendploeg over. Hier hebben Pieter en
Mariëtte de eer gehad om de eindafstand voor Ibn
Battuta te lopen. Hierbij kom je op het einde van
je afstand op de atletiekbaan van de campus van
Enschede. Hier krijg je een groot applaus van alle
deelnemers van de Batavierenrace. Ibn Battuta is
dit jaar niet eerste geworden. Dus volgend jaar
genoeg ruimte om ons te verbeteren! Maar naast
fanatiek om de beste plek strijden wordt er
natuurlijk ook goed feest gevierd op
zaterdagavond met het eindfeest! Ook kon je op
vrijdagavond al goed los gaan! Zondag morgen

Wintersportcommissie (Wintercom)
De Wintercom heeft dit jaar opnieuw een
wintersport georganiseerd.
Dit jaar bestond de Wintercom uit Hajo
Aldershof, Jorren Westra, Kim van der Zande,
Pieter Meijer, Rick Veldman en vanuit het bestuur
Myrthe
Leystra.
Vanwege
persoonlijke
omstandigheden moest Pieter Meijer helaas zijn
functie als voorzitter neerleggen en werd deze
overgenomen door Kim van der Zande. De
wintersportcommissie heeft er dit jaar gestreefd
om meerdere activiteiten te organiseren. Verder
was de wintersport zelf ook dit jaar weer een groot
succes.
Ook het komende jaar wordt het hopelijk weer
een groot succes onder leiding van Cristian
Wessels, Paul Steeneken, Ingo van Lohuizen,
Thom van der Gragt en Lucas Vaartjes vanuit het
kandidaatsbestuur.
Schaatsen – 21 november
De eerste activiteit van de Wintersportcommissie
was op maandag 21 november een feit. Met een
groep van ongeveer 20 mensen gingen we
schaatsen in Kardinge. Om half 8 werd
afgesproken en gezamenlijk zijn we naar Kardinge
gefietst. Nadat iedereen zijn schaatsen had onder
gebonden gingen we het ijs op om flink wat
rondjes te maken en om te oefenen voor de
Olympische Spelen. De groep bestond uit een
leuke mix tussen ervaren schaatsers en beginners,
en iedereen hielp elkaar. Een aantal bikkels hielden
het op het ijs uit tot sluitingstijd en na afloop werd
iedereen weer warm met een kop warme
chocolademelk. De activiteit zette zich in de stad
voort in de Snow Valley. Het was een geslaagde
aftrap van de winter!
Curling – 14 februari
Op dinsdag 14 februari vond de tweede activiteit
van de Wintercom plaats. Met een groep van 14
deelnemers zijn we vertrokken naar Kardinge voor
een masterclass curling. Eenmaal aangekomen op
het ijs kregen we de inside information over de
illustere wereld van curling. We zijn opgesplitst in
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twee groepen, zodat iedereen een paar stenen kon
schuiven. Tijdens deze curlingles is iedereen er
zich bewust van geworden dat curling nog een
best lastige sport is en dat je de steen alleen ‘in the
house’ krijgt als je volledig in balans bent! Alles
draait om evenwicht, precisie en techniek. Nadat
iedereen de techniek van het schuiven en bezemen
onder de knie had gekregen werd er nog een
wedstrijdje gedaan tussen beide groepen.
Wintersportreis – 16 t/m maart 26
Op vrijdag 16 maart vertrokken we met een grote
groep Ibn’ers naar Risoul in Frankrijk voor een
nieuwe editie van de Wintersport van Ibn Battuta.
Na een lange reis door berg en dal met de bus
naar het zuiden, kwamen we zaterdag aan in het
grote skidorp, om hier te zien dat er vrij weinig
sneeuw op de hellingen lag. Nadat de eerste schrik
te boven was, werden alle spullen in het depot
gezet, de skipassen gehaald en ontbeten bij de
Yeti-bar. Om 12:00 ging iedereen de piste op,
waarbij de beginners werden begeleid met hun
eerste hellingen en de ervaren wintersporters naar
beneden stormden. Een aantal wintersporters iets
te enthousiast van start gegaan en de groepen
verschilden nog veel van niveau. Dit resulteerde
helaas in een afdaling met een banaan, want Paul
had zijn pols flink bezeerd. Bij de dokterspost
bleek zijn pols gebroken te zijn en voor hem was
dat het einde van het snowboarden. Gelukkig
voor hem was er veel te doen in het dorp en
waren er altijd wel Ibn’ers in voor een feestje bij
de Yeti!

nacht begon te vallen. Er werd bij de eerste aprèsski avond al een gratis fust in gegooid en het was
dus feest alom. Toch gingen de meeste deelnemers
al op tijd naar bed, zodat ze de volgende dag weer
fris op de piste konden staan. Zondag was de
eerste volle dag wintersport van de week en de
beginners gingen vroeg op om naar hun skiklasjes
te gaan. Er werden verschillende groepen
gevormd die elkaar onderweg vaak tegenkwamen.
Zo wisselden de groepen van grootte en
samenstelling en dat maakte het super leuk om
met z’n allen te skiën. Aan het eind van de dag
begon het opnieuw te sneeuwen, tot ieders
vreugde. Dat betekende dat de volgende dag
wintersporten alsmaar beter zou worden!
Ondanks de sneeuw werd er op het terras van de
Yeti een biertje of twee genuttigd. Vanaf de piste
stond je direct op het terras, dus iedereen die
aankwam werd verwelkomd door après-skiënde
Ibn’ers. Na het eten begaf iedereen zich weer naar
de Yeti voor nog een borrel om vervolgens
uiteindelijk uitgeput op bed in slaap te vallen.
Eigenlijk was dit het scenario van de hele week.
Op de sneeuw na dan, na drie fikse sneeuwbuien
kwam er geen verse sneeuw meer bij, zodat alleen
de laatste twee dagen de sneeuwkwaliteiten minder
werden. De wintersportweek was een groot feest
met veel kilometers op de piste, bier, shotjes (één,
twee, drie, Genepi!) en veel gezelligheid.
Daarnaast is de week zonder calamiteiten
verlopen, op de gebroken pols na. Ongeveer alle
pistes zijn verkend en ook off piste was favoriet,
van Risoul tot aan Vars.

Hoewel de sneeuwkwaliteiten minder slecht waren
dan ze in eerste instantie leken, was iedereen
ontzettend blij met de verse sneeuw die de eerste

Vrijdag was de laatste volle dag in Risoul en
daarmee ook de dag voor de traditionele
groepsafdaling van de Ibn Battuta Wintersport.
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Iedereen, zowel beginners als gevorderden gingen
samen naar boven en naar beneden. Na de laatste
dag door de sneeuw ploeteren werd er nog een
keer hard gefeest op het terras van de Yeti en
werd er afgesloten met een bezoekje aan een
restaurant met de hele groep. Iedereen was nu
goed uitgeput en klaar om weer te vertrekken.
Zaterdag werden alle spullen ingepakt,
appartementen leeggehaald en schoongemaakt.
Aan het eind van de dag zou de bus vertrekken,
daardoor had iedereen nog de gelegenheid om nog
een paar laatste afdalingen te maken. Niet iedereen
maakte hier gebruik van, want het terras van de
Yeti in de zon was ook erg aantrekkelijk. Hier
werd dan de rest van de dag Presidenten gespeeld
en biertjes genuttigd. Op het terras was het nog
erg gezellig, niet alleen met onze groep, maar ook
met andere groepen wintersporters. Na toch een
lange dag wachten gingen we eindelijk de bus in,
om voldaan op zondag in Groningen terug te
keren. Orga en deelnemers, bedankt voor
wederom een fantastische wintersport!
Werkgroep Appelscha
Dit jaar bestond voor de laatste keer de werkgroep
Appelscha uit Kim van der Zande, Josine van Son,
Thomas Kokshoorn, Robin Groenewold en Peter
Schotsman vanuit het bestuur. Vanaf het volgend
jaar zal de werkgroep veranderen aangezien het
introductiekamp nu plaats zal vinden op Ameland.
Introductiekamp Appelscha – 2 tot 4 september
Het introductiekamp is dit jaar voor het laatst
gehouden in de kampeerboerderij te Appelscha.
Vanaf volgend jaar zal het introductiekamp
plaatsvinden op Ameland. Maar snel terug naar
het introductiekamp van afgelopen jaar. Deze was
met 105 eerstejaars plus ruim 30 ouderejaars een
dol feest van het begin tot het einde. Op de eerste
dag werden de eerstejaars vol enthousiasme
onthaalt door de organisatie en de meehelpende
ouderejaars. Op de tweede dag ging het in de
ochtend al direct helemaal los. Alle eerstejaars
werden vroeg uit bed gehaald om even goed de
benen te stekken tijdens de ochtendgymnastiek. Al
snel ging de dag over tot de spelletjesmiddag waar
het weer goed aan meehielp. Ook de werkgroep
en het bestuur hebben dit ondervonden toen
eerstejaars eenmaal de opdracht meekregen om ze
helemaal nat te maken. In de avond was het tijd

voor een goed feest onder leiding van DJ Cripple
en DJ Neel. De stroom viel helaas wel een paar
keer uit van overactieve tosti-ijzers maar dit mocht
de pret niet drukken.
Op de laatste dag van het introductiekamp werden
de eerstejaars nogmaals het bos in gestuurd om
aan een heuse GPS tocht te beginnen. Deze viel
helaas wat in het water. Later op de middag is een
grote groep eerstejaars nog terug gefietst naar
Groningen onder begeleiding van een bestuurslid.
Kortom het was weer een zeer geslaagd
introductiekamp.

Introductiekamp 2011

Werkgroep Archief
Deze werkgroep is dit jaar in het leven geroepen
na een aanbod van het Pedelgenootschap om het
archief goed op orde te brengen en te
herstructureren. De werkgroep bestaat uit Erik
van Spijker, Luuk Huttenhuis, Niels van den
Brink, Peter van der Ven, Pieter Meijer en vanuit
het bestuur Martine Mollema.
Werkgroep Bedrijfsbezoeken
Na het succes van vorig jaar is er ook dit jaar weer
een werkgroep bedrijfsbezoeken samengesteld.
Dit jaar bestaat deze uit Eric van Heesen, Erik van
Spijker, Jelle Pot, Loes Kerkdijk en Myrthe Leystra
vanuit het bestuur.
Bedrijfsbezoek gemeente Almere – 25 november
Op vrijdag 25 november gingen we met de
vereniging naar de gemeente Almere. In
samenwerking met Almere was een bedrijfsbezoek
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georganiseerd die de hele dag zou duren. De dag
begon met een korte presentatie over het ontstaan
van de stad en het omliggende land. Er waren
verschillende medewerkers die een leuke
presentatie hadden. Na de presentaties was het tijd
voor een zeer uitgebreide en lekkere lunch. Met de
lunch als bodem kregen we een rondleiding door
het stadshart van Almere en hier zijn we op veel
nieuwe interessante plekken geweest. Na de
rondleiding zijn we in 3 groepen uiteen gegaan om
ons te buigen over cases waar de gemeente
Almere mee te maken had. Deze werden aan het
eind van de dag gepitcht. Om bij te komen van
deze dag gingen we met een aantal medewerkers
na een café om goed bij te komen. Met een borrel
in de hand kregen we nog de kans om wat te
netwerken. Een top eerste bedrijfsbezoek van het
jaar!
Bedrijfsbezoek NOM – 27 april
Op 27 april zijn we met ongeveer 20 studenten
naar het bedrijfsbezoek bij de NOM gegaan. Niet
alleen de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij
was aanwezig maar ook de SER Noord Nederland
en werkgeversorganisatie VNO-NCW waren
present. De middag begon met een lezing van de
SER Noord Nederland. Fleur Gräper van
Koolwijk vertelde ons meer over de projecten
waar de SER zich mee bezig houdt en hoe dat
overlapt met de projecten van een bedrijf als de
NOM. Na haar lezing gaf Willemien Wink namens
VNO-NCW een lezing over de ontwikkelings- en
herstructureringsprojecten die de organisatie
stimuleert. Als laatste vertelde Mathijs over zijn
werkzaamheden bij de NOM en hoe je
geografische kennis kan toepassen op zijn
werkveld. Na de lezingen gingen de studenten aan
de slag met een leuke case en deze werd aan het
einde van de dag gepresenteerd. In de kroeg is de
dag nog eens een keer besproken onder het genot
van een drankje. Het was weer een geslaagd
bedrijfsbezoek!
Werkgroep Schier
Naar aanleiding van opmerkingen tijdens de
algemene ledenvergaderingen van vorig jaar is er
door het bestuur besloten om het Schierweekend
nieuw leven in te blazen. Dit weekend wordt
georganiseerd door deze werkgroep welk bestaat
uit Amarinske Verkerk, Evelien Meinders, Jorren

Westra, Marjolijn Dijk, Steven Wester en Neeltje
Westra zal hen vanuit het bestuur begeleiden.
Dit jaar is het Schierweekend omgedoopt tot een
Schier Midweek omdat de activiteit doordeweeks
van 10 tot 12 juli zal plaatsvinden.
Genootschappen
Dit jaar zijn er door vijf genootschappen
activiteiten
georganiseerd,
namelijk
het
Pedelgenootschap, G.K.G. Roem & Rookworst,
Nimby, G.G.D.L. en Colectiva. Hiervan zijn
Colectiva, G.G.D.L. en Nimby alle drie dit jaar in
het leven geroepen als genootschappen van Ibn
Battuta. Door de activiteiten die zij dit jaar hebben
georganiseerd vallen zij als genootschappen onder
de noemer ‘actief’, omdat van alle ‘actieve’
genootschappen verwacht wordt dat zij eenmaal
per jaar een activiteit voor de vereniging
organiseren.
Klaverjastoernooi van G.K.G. Roem & Rookworst – 10
oktober
Maandag 10 oktober vond het klaverjastoernooi
plaat van het genootschap Roem en Rookworst.
Ruim 20 mensen konden de harde strijd aangaan
en uiteindelijk een winnaar bepalen die zich de
beste klaverjasser van Ibn Battuta mag noemen.
Daarnaast is gebleken dat er dit jaar ook een hoog
aantal vrouwen mee hebben gedaan aan het
toernooi.

Cantus van het Pedelgenootschap - 11 oktober
Deze avond stond zoals te verwachten is, in het
teken van lekkere biertjes drinken en lekker hard
zingen onder strakke begeleiding van het
Pedelgenootschap. Een hoop schachten zijn
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ingewijd in deze mooie gebeurtenis en het was een
zeer luide en geslaagde avond met memorabele
momenten in de kan.
Open Mexicanne van Colectiva – 24 oktober
Op deze avond werd er heerlijk Mexicaanse
gekookt door het genootschap voor een grote
groep hongerige leden. Tot laat in de avond werd
er doorgegeten en gefeest onder het genot van een
lekker flesje bier of fris.
Klaverjasavond van G.K.G. Roem & Rookworst – 19
december
Op deze avond hield dit genootschap weer een
heuse klaverjastoernooi voor de leden van Ibn
Battuta. Met een meerderheid aan vrouwelijke
deelnemers deze keer konden de mannen van dit
genootschap goed uitleggen hoe het spel in elkaar
zit en er een gezellige avond van maken.
Schijnheiligenfeest van Nimby (en de EJC) – 20 december
Op dinsdag 20
december werd het
(schijn)heiligenfeest
gehouden.
Het
werd
georganiseerd door de EJC in samenwerking met
Nimby (de huisband van Ibn Battuta). Op deze
avond heeft de band hun naam officieel bekend
gemaakt. De live-muziek van de band bracht een
goede sfeer voor de avond! De avond werd eens
op een heel andere locatie gehouden, namelijk in
het Platform theater.

Cantus van het Pedelgenootschap – 5 maart
Op maandag 5 maart vond de tweede cantus van
het pedelgenootschap van dit verenigingsjaar
plaats. Het was een gezellige avond, en vele
Ibn’ers hebben deze avond hun schagten doop
gehad. Het was een geslaagde avond. Er werd
weer hard gezongen en veel koud bier gedronken.
Dierproeverij van Colectiva – 4 april
Op woensdag 4 april organiseerde Colectiva een
dierproeverij. In het Floreshuis kwamen Ibn’ers
raden welk dier ze aan het eten waren. Hoewel er
geen kangoeroes geserveerd werden, konden we
wel genieten van onder andere rund, kalf, varken,
eend, haas, kip, zalm en lam. De winnaars kregen
babyoctopusjes,
een
varkensstaart
en
kippenpootjes mee om zelf thuis van te genieten.
Verder een compliment aan het culinaire
genootschap, de gerechten waren allemaal erg
goed en lekker bereid.
Concert Nimby – 27 april
Op deze avond speelde onze verenigingsband
NIMBY samen met de Letse band Oranzas
Brivdienas. Eén van de exchange students aan
onze faculteit speelt in deze band en door de
contacten van EGEA is deze bijzondere
samenwerking ontstaan. In café Buckshot hebben
ze voor een stel enthousiaste Ibn-ers de sterren
van de hemel gespeeld.
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Voorwoord en Toelichting
Voor je ligt het financieel jaarverslag 20112012 van Ibn Battuta. Hierin staan alle
geldstromen die hebben plaatsgevonden van
1 juni 2011 tot en met 31 mei 2012.
Dit is het eerste jaar dat er gebruik is
gemaakt van het boekhoudprogramma
Conscribo, vandaar ook dat het FJ op
sommige
punten
afwijkt
van
de
jaarverslagen van vorige jaren.
De begroting zoals die gepresenteerd is op
de oktober ALV staat er naast. Zo is
makkelijk te zien of het inbegrote bedrag is
overschreden of niet. De begroting heeft
een iets andere kleur.
Het verslag begint met de balans van dit
jaar. De balans is een momentopname van
het eigen vermogen van de vereniging.
Hierop is te zien hoeveel geld de vereniging
in haar bezit heeft, waar dit zich bevind en
waar het voor is bestemd. Ter vergelijking
staat de balans van vorig jaar onder de
balans van dit jaar. De waarde in goederen,
de merchandising, bestaat bij Ibn Battuta uit
een aantal stropdassen.
Na de balans komt er een overzicht waarin
bijvoorbeeld
de
contributie,
introductiekamp en alle commissies en
werkgroepen
staan
uitgewerkt.
Aan het eind is er een Debiteuren en
Crediteuren lijst. Deze lijst is een
momentopname van 31 mei 2012. De lijst is
lang omdat de Carrièredag en de BEC, die
beide in mei plaatsvonden, nog afgerond
moesten worden. Op dit moment hebben
ook veel debiteuren al betaald aan Ibn
Battuta en heeft Ibn Battuta al veel
crediteuren
betaald.
De boekenverkoop dit jaar heeft een
positief resultaat gedraaid. Ook de
contributie is hoger uitgevallen dan in
begroot, door de vele nieuwe eerstejaars.

Niet alles dit jaar is goed gegaan. Zo maakt
de KBE naar Frankfurt 300 euro verlies
omdat er schade is gereden met een busje.
De printkosten zijn dit jaar hoger
uitgevallen dan inbegroot, voornamelijk
omdat er een nieuw print systeem is,
waardoor we niet meer met een Ibn
printkaart kunnen werken. Ook de BEC
verliep dit jaar niet vlekkeloos. Een
naamswijziging omdat er geen namen waren
ingevuld op de groepsboeking tickets
zorgden voor een extra uitgave van 3120
euro. Doordat er gelukkig een reserve was
inbegroot en enkele andere kosten
meevielen, heeft de BEC geen verlies
gedraaid. Wel resulteert dit dat de
deelnemers minder geld terug krijgen. En
het faillissement van het pleidooi pakt ook
niet positief uit voor Ibn Battuta. Het
pleidooi moest ook nog betalen van vorige
jaren. De bedragen die het Pleidooi aan ons
schuldig is en wij aan het Pleidooi zijn
afgeboekt met het bedrag wat gereserveerd
stond voor een financieel adviseur. Nu we
een
boekhoudprogramma
hebben,
verwachten we niet dat we het geld voor een
financieel adviseur nodig hebben en daarom
is het gebruikt om het Pleidooi af te boeken.
Dan zou ik nu graag nog wat mensen willen
bedanken.
Allereerst
natuurlijk
de
Kascommissie, die me dit jaar erg goed
geholpen hebben en me altijd hebben
voorzien van goede tips en adviezen.
Daarnaast wil ik Xandra Otter bedanken, de
oud-penningmeester van Odiom. Zij heeft
me geholpen met het inrichten van
Conscribo. En als laatste wil ik Jitze
Maatman
bedanken
voor
het
boekhoudprogramma wat Ibn jarenlang
heeft gebruikt.
Namens het 51e bestuur van Ibn Battuta,
Neeltje Westra
Penningmeester
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Balans

Balans 1 juni 2012 00.00 uur Bestuursjaar 2011-2012
Rekening
1-6-2012
Rekening
Rabobank Rekening
€ 1.206,97 Eigen Vermogen
Rabobank Evenementen
€ 7.425,77 Reserveringen Girugten
Rabobank Bedrijf
€ 3.707,97 Reservering Activiteitensubsidie
Kas
€ 609,48 Reservering Almanakcommissie
Merchandising
€ 255,00 Reservering Acquisitie
Reservering Carrieredag
Reservering Eerstejaarscommissie
Reservering EGEA Groningen
Reservering EGEA summerevent
Reservering Excursiecommissie
Reservering Financieel Adviseur
Reservering Lustrumcommissie
Reservering Sport- en Spel commissie
Reservering Website
Reservering Fust 51e bestuur
Reservering Penning

1-6-2012
€ 6970,55
€ 1.507,15
€ 0,00
€ 340,53
€ 4.515,00
€ 1.000,00
€ 83,65
€ 566,45
€ 329,93
€ 211,56
€376,07

€ 1.255,96
€ 56,85
€ 2.000,00
€ 235,00
€ 200,00

Debiteuren

€ 22.483,87 Crediteuren
Resultaat 2011-2012

€ 16.165,36
€ -15,16

Totaal

€35.689,06 Totaal

€35.689,06

Balans Bestuurjaar 2010-2011
Balans
Debet
Kas
Rabobank
Rabobank evenement
Rabobank bedrijf
Waarde in goederen
Debiteuren

totaal

€
€
€
€
€
€

€

502,63
1.851,46
93,14
7.500,19
360,00
33.007,96

Bestuursjaar 2009-2010
Credit
Eigen Vermogen
Reservering Activiteitensubsidie
Reservering Almanakcommissie
Reservering Acquisitie
Reservering Boekhoudprogramma
Reservering Carrièredag
Reservering Commissiebedankjes
Reservering Commissiekleding
Reservering Eerstejaarscommissie
Reservering EGEA Groningen
Reservering EGEA Summerevent
Reservering Excursiecommissie
Reservering Financieel Adviseur
Reservering Fust 49e bestuur
Reservering Lustrumcommissie
Reservering Lustrumboek
Reservering Sport- en Spelcommissie
Reservering Website
Reservering Fust 50e bestuur
Reservering Penning

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.772,74
535,82
1.640,00
1.000,00
85,00
83,65
884,53
329,93
211,56
2.056,06
56,85
2.000,00
235,00
200,00

Crediteuren

€

27.011,27

€
€

1.212,97
43.315,38

Resultaat 2010-2011
43.315,38 totaal
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Reserveringen
Eigen Vermogen
Van Balans
Resultaat 10-11

Mutaties Plus

Naar Balans
Totaal

Naar Balans
Totaal

€ 535,82
€ 535,82
€ 340,53

Mutaties Plus

€ 340,53
€ 876,35
Mutaties Min

€ 1.640,00
€ 1.640,00
€ 4.515,00
€ 4.515,00
€ 6.155,00

€ 6.155,00

Carrieredag
Van Balans
Resultaat 2011-2012
Resultaat 2011-2012
Naar Balans
Totaal

Mutaties Plus

Eerstjejaarscommissie
Van Balans

Mutaties Plus

Mutaties Min
€ 1.000,00
€ 898,72
€ 898,72
€ 1.000,00
€ 1.898,72

€ 1.898,72
Mutaties Min
€ 169,17

Naar Balans
Totaal

Naar Balans
Totaal

Mutaties Min

€ 876,35

Naar Balans
Totaal

EGEA Summerevent
Van Balans

€ 6.970,55
€6.970,55

€6.970,55

Almanakcommissie
Mutaties Plus
Van Balans
Naar Almanak 2011-2012
Resultaat 2011-2012

Acquisitie
Van Balans
Naar Resultaat 20112012
gegenereerd 2011-2012

Mutaties Min
€5.772,74
€1.212,97

€ 169,17
€ 169,17

€ 169,17
Mutaties Plus

Mutaties Min
€ 329,93

€ 329,93

€ 329,93
€ 329,93
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EGEA Groningen
Van Balans
Naar EGEA 2011-2012

Mutaties Plus
€ 884,53

€ 318,08

Naar Balans
Totaal
Financieel Adviseur
Van Balans
Naar Afboekingen

Mutaties Plus

€ 1804,99
€ 251,07

€ 2.056,06
Mutaties Plus
-

€ 1.255,96
€ 1.255,96
Mutaties Min

€ 66,85
€ 66,85
€ 66,85

€ 66,85
Mutaties Plus

Mutaties Min
€ 2.000,00

Naar Balans
Totaal

€ 2.000,00
€ 2.000,00

€ 2.000,00
Mutaties Plus

Mutaties Min
€ 235,00

Naar Balans
Totaal

Naar Balans
Totaal

Mutaties Min

€ 1.255,96

Naar Balans
Totaal

Penning
Van Balans

€ 2.056,06

€ 1.255,96

Sport- en spelcommissie Mutaties Plus
Van Balans

Fust 51e Bestuur
Van Balans

Mutaties Min
€ 2.056,06

Naar Balans
Totaal

Website
Van Balans

€ 566,45
€ 884,53

€ 884,53

Naar Balans
Totaal
Lustrumcommissie
Van Balans
Deel contributie

Mutaties Min

€ 235,00
€ 235,00

€ 235,00
Mutaties Plus

Mutaties Min
€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00
€ 200,00
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Resultaat & Algemeen
Reslutaat & Algemeen
Activiteiten subsidie
Representatie en Promotie
Constitutieborrel
Nieuwjaarsreceptie
Administratie
Contributie
Afboekingen
Donateurs
RvA
Diversen
KvK
Contributie FVOG
Verzekering
EHBO cursus
Ledenpasjes
Bestuursbedankjes
Website
Onvoorziene Kosten
Actief Leden Uitje
Introductie
Koffieuren
ALV
Commissiekledingbijdrage
Commissiebedankjes
Bestuurspakbijdrage
Borrels en Feesten
Almanakcommissie
BEC
Carrieredagcommissie
Excursiecommissie
EGEA
EJC
Lezingencommissie
Mediacommissie
Sport en Spel commissie
Wintersportcommissie
WBB
Werkgroep Schier
KBE: Frankfurt

Kosten
€ 777,06

Baten
€ 0,00

Resultaat

Begroot
resultaat

Verschil met
begroting

€ 777,06- € 1.000,00-

€ 222,94

€ 0,00
€ 305,64- € 850,00€ 0,00
€ 890,29- € 804,04€ 900,25
€ 300,25- € 300,00€ 1.488,32 € 1.317,83- € 1.000,00€
€ 938,00 € 10.990,00 10.052,00 € 9.520,00
€ 21,74€3.270,25
€3.246,07
€24,18€ 0,00
€ 605,91
€ 605,91 € 1.000,00
€ 473,30
€ 0,00
€ 473,30- € 450,00€ 658,28
€ 461,63
€ 196,65- € 175,00€ 24,08
€ 0,00
€ 24,08€ 45,00€ 37,50
€ 0,00
€ 37,50€ 37,50€ 246,00
€ 0,00
€ 246,00- € 250,00€ 168,18
€ 0,00
€ 168,18- € 168,18€ 82,26
€ 0,00
€ 82,26€ 0,00
€ 19,95
€ 0,00
€ 19,95€ 60,00€ 178,92
€ 0,00
€ 178,92€ 0,00
€ 519,61
€ 0,00
€ 519,61€ 0,00
€ 1.015,00
€ 288,00
€ 727,00- € 750,00€ 8.781,52 € 8.818,75
€ 37,23
€ 79,86
€ 418,50
€ 327,43
€ 91,07- € 100,00€ 155,00
€ 0,00
€ 155,00- € 250,00-

€ 544,36
€ 86,25€ 0,25€ 317,83-

€ 305,64
€ 890,29
€ 1.200,50
€ 2.806,15

€ 623,18
€ 183,19
€ 424,38
€ 0,00
€ 510,00
€ 0,00
€ 2.260,76 € 1.418,85
€ 3.837,20 € 3.837,20
€ 27.180,53 € 27.180,53
€ 6.828,98 € 7.692,00
€ 92,47
€ 92,47
€ 1.822,44 € 1.822,44
€ 480,17
€ 480,17
€ 509,36
€ 509,36
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.594,86 € 3.594,86
€ 17.671,17 € 17.674,94
€ 44,97
€ 44,97
€ 315,00
€ 0,00
€ 3.073,95 € 2.773,95

€ 439,99€ 424,38€ 510,00€ 841,91€ 0,00
€ 0,00
€ 863,02
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,77
€ 0,00
€ 315,00€ 300,00-

€ 415,00€ 350,00€ 510,00€ 780,40€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 532,00
€ 2,44€ 394,09€ 23,30€ 21,65€ 20,92
€ 0,00
€ 4,00
€ 0,00
€ 82,26€ 40,05
€ 178,92€ 519,61€ 23,00
€ 42,63€ 8,93
€ 95,00
€ 24,99€ 74,38€ 0,00
€ 61,51€ 0,00
€ 0,00
€ 863,02
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,77
€ 0,00
€ 315,00€ 300,00-
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Workshops
Kledinglijn
Girugten
Beamer
Nieuwe camera
Boekenverkoop
NGPS
Dies Ibn Battuta
Acquisitie 11-12
Acquisitie 10-11
Reserveringen
Totaal

€ 305,00
€ 1281.97
€ 7.867,17
€ 399,00
€ 140,95
€ 2.007,90
€ 266,06
€ 113,35
€ 4.865,00
€ 0,00
€ 5.275,02
€ 114.756,83

€ 240,00
€ 65,00- € 250,00€ 185,00
€ 842,10
€ 439.87€ 0,00
€ 439.87€ 6.238,10 € 1.629,07- € 1.428,00€ 201,07€ 0,00
€ 399,00- € 600,00€ 201,00
€ 0,00
€ 140,95- € 150,00€ 9,05
€ 6.263,68 € 4.255,78 € 1.900,00 € 2.355,78
€ 221,50
€ 44,56€ 0,00
€ 44,56€ 0,00
€ 113,35€ 0,00
€ 113,35€ 4.865,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.640,00 € 1.640,00
€ 0,00 € 1.640,00
€ 0,00 € 5.275,02€ 0,00 € 5.275,02€
114.741,67
€ 15,16- € 1.695,00 € 1.710,16-

Afboekingen
Omschrijving
Afboeking 801 rekening
Reservering Financieel Adviseur voor afboeking
Afboeking Kas Verschil
Afboeking Band Gala
Afboeking Pleidooi
Afboeking Pleidooi
Afboeking Pleidooi
Afboeking Pleidooi
Afboeking Pleidooi
EGEA Reiskostenvergoeding
Afboeking
Afboeking Jeroen Veerman
Afboeking de 2 Heeren
Afboeking Correctiebetalingen leden
Afboeking Emiel BEC Boekje
Peanuts gala Afboeking
Afboeking Actief ledenuitje 2011
Afboeking Great Piano's
Afboeking Jeroen Bakker
Afboeking Boeken Arjen zijlstra
Afboeking EGEA Buskaartje
Leden divers Martinitoren afboeking
Hoijting Band Gala
Quinten Dengerik niet akkoord met afschrijving
Van Alphen Lustrumboek mei
Totaal

Baten

Kosten

€ 3,00
€ 1679,99
€ 1,55
€ 125,00
€ 550,26
€ 750,00
€ 600,25
€ 1.215,00
€ 965,00
€ 1,02
€ 16,29
€ 5,00
€ 50,00
€ 51,60
€ 15,00
€ 40,00
€ 45,00
€ 200,00
€ 5,00
€ 28,26
€ 3,00
€ 22,50
€ 125,00
€ 5,00
€ 14,00
€ 3246,07

€ 3.270,25
€ -24,18
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Introductie 2011
Deelnamegeld
Veiling
Overnachting
Tenthuur
Bierkoerier
Fietsvervoer
Vervoer
Boodschappen
Jaarshirts
Activiteit
Overig

Kosten

Totaal
Resultaat

KBE
Deelnamegeld
Hostel
Reiskosten
Main-Tower
Boottochtje
Activiteitensubsidie KBE

€ 8.781,52

Kosten

Totaal
Resultaat

NGPS
NGPS Verenigingsbijdrage
Deelnemers NGPS
Subsidie RUG
Deelnemers NGPS
Website
Totaal
Resultaat

WBB
Bedankje Bedrijfsbezoek
Activiteitensubsidie
Totaal

Baten
€ 935,65
€ 8.340,40
€ 165,45
€ 3.587,50
€ 85,00
€ 956,40
€ 130,00
€ 847,67
€ 300,00
€ 1.514,45
€ 151,20
€ 450,00
€ 128,00
€ 8,55
€ 8.818,75
€ 37,23

Baten
€ 92,24
€ 2.572,72
€ 1.064,00
€ 15,00
€ 1.639,61
€ 150,00
€ 94,50
€ 183,60
€ 36,23
€ 3.073,95

Kosten

€ 2.773,95
-€ 300,00

Baten
€ 200,00
€ 37,50
€ 184,00
€ 37,50
€ 28,56
€ 266,06

Kosten
€ 44,97

€ 221,50
-€ 44,56

Baten
€ 44,97

€ 44,97

€ 44,97
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Boekenverkoop

Eerste Boekenverkoop
Boekenverkoop Aandeel Pro Geo
Factuur Study Store
Studystore BV
Leden Divers
Sponsor Contract Studystore
Tweede Boekenverkoop
Study Store Boeken verkoop
Leden Divers
Totaal
Resultaat

Kledinglijn 2012
Kledingverkoop 2012
Incasso Kleding verkoop
Kleding Sleutelhangers
Inventus
Inventus
Kosten Kledingverkoop
Jaarshirts
Leden Divers Jaarshirts
Jaarshirts Introductiekamp
BEC afname jaarshirts in Goodie Bags.
Inventus Jaarshirts
Totaal
Resultaat

Dies Ibn Battuta
Dies Ibn Battuta Zondagmiddag Borrel
Hema Taart Dies koffieuur
Totaal

Kosten

Baten

€ 850,00
€ 35,04
€ 2.277,65
€ 1.519,20
€ 1.000,00

€ 1.122,86
€ 1.466,83
€ 2.007,90

Kosten

€ 6.263,68
€ 4.255,78

Baten

€ 2,00
€ 171,60
€ 171,60
€ 299,30

€ 300,00
€ 48,00
€ 16,00
€ 171,60

€ 59,30
€ 151,20
€ 96,00
€ 637,47
€ 1281,97

€ 842,10
-€ 439,87

Kosten
Baten
€ 63,35
€ 50,00
€ 113,35
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Koffie-uren
Kosten
Donaties

Kosten
€ 418,50

€ 327,43

Totaal
Resultaat

€ 418,50

Merchandising
Van waarde in goederen

Kosten
€ 360,00

Verkopen
Naar waarde in goederen
Totaal

€ 5,00

Borrels en Feesten
Eindfeest
Geld terug Wisselgeld feest
EJC Wisselgeld Feest
Aankleding Feest
La Barrage Fust Feest
Kaartjes Feest
Borrel Huis de Beus
RuG PKV Deel
Huis de Beurs
Kerstfeest
Platform Theather Feest met band
Kaartverkoop
Kosten Band

€ 365,00
Kosten

€ 327,43
€ 91,07Baten

€ 110,00
€ 245,00
€ 365,00
Baten
€ 45,00

€ 45,00
€ 17,52
€ 270,00
€ 205,00

€ 400,00
€ 777,30

€ 640,30
€ 714,00
€ 30,00

Sinterklaasborrel
Cadeautjes
Fust Pleidooi

€ 34,74
€ 181,75

Vrijdagmiddagborrel
Brasserie

€ 115,50

Feest
Kaartjes
Feest Eindfeest '11
Feest Biergeld
Totaal
Resultaat

Baten

€ 54,85
€ 48,65
€ 100,00
€ 2.260,76

€ 1.418,85
-€ 841,91
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Commissies

Almanakcommissie
Reservering Almanakcommissie
Afname Almanakken FRW
Bijdrage contracten
Drukker
Advertenties Almanak
Totaal

Kosten

€ 2.707,20
€ 500,00
€ 350,00
€ 3.837,20
€ 280,00
€ 3.837,20

Buitenlandse
Excursiecommissie
Deelnamegeld
Advertenties BEC
Transport kosten BEC
Wizz Air Naamswijzigingen
BEC Hostels
Activiteiten BEC
Verzekering
BEC Foto
Handdoeken
Subsidies RuG
BEC Overige
Teruggave Deelnemers
Totaal

Baten

Kosten
€ 1.802,69
€ 0,00
€ 12.475,08
€ 3.120,00
€ 5.321,80
€ 2.413,97
€ 120,20
€ 72,00
€ 568,85

€ 3.837,20

Baten
€ 26.070,00
€ 240,53
€ 40,00
€ 396,00
€ 250,00

€ 184,00
€ 612,32
€ 673,62
€ 27.180,53

€ 27.180,53

€ 27.180,53
Excursiecommissie

Kosten

Baten

Excursiecommissie
Activiteitensubsidie

€ 92,47

€ 75,45
€ 17,02

Totaal

€ 92,47

€ 92,47
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Eerstejaarscommissie
EJC Stef Stuntpiloot
Kosten
Activiteitensubsidie
EJC Oud- Hollansche Spelletjes
Kosten
Activiteitensubsidie

Kosten
€ 22,98

€ 10,42

€ 24,25
€ 24,25

EJC Martinitoren
Kosten
Baten

€ 117,25

EJC Feest
Kosten
Baten

€ 129,11

EJC BBQ
Kosten
Baten

€ 186,58

Totaal

€ 480,17

EGEA
Reservering EGEA
Kosten EGEA
Tweede Introductie
Kosten
FRW tweede intro EGEA
Eerste Introdictie
RuG Declaratie introductie EGEA
Geld EGEA Dionysos
Saskia Buskaartjes EGEA
EGEA Birthday Weekend
EGEA Birthday Deelnamegeld
Activiteit EGEA Birthay
Weeekend
Boodschappen EGEA Birthday
Weekend
Totaal

Baten

€ 17,50

€ 274,00

€ 154,00

Kosten

€ 480,17
Baten
€ 318,08

€ 44,30

€ 480,30
€ 480,30

€ 387,58
€ 86,00
€ 395,45

€ 10,00

€ 550,50

€ 416,50
€ 475,91
€ 1.822,46

€ 1.822,46
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Lezingencommissie
Bierlezing
Kosten
Baten
Activiteitensubsidie

Kosten

€ 147,00
€ 25,00
€ 122,00

Lezingen
Zaalhuur + Onkosten
Vergoeding FRW

€ 362,36

Totaal

€ 509,36

Sport- en Spelcommissie
Kosten
Baten
Activiteitensubsidie
Liftwedstrijd
Kosten
Deelnamegeld
Borg terug
Activiteitensubsidie
Bata
Kosten
Deelnamegeld
Borg terug
Activiteitensubsidie

€ 362,36

Kosten

€ 509,36
Baten

€ 342,05
€ 308,30
€ 33,75

€ 2.089,66
€ 1.757,00
€ 300,00
€ 32,66

€ 1.163,15
€ 858,95
€ 70,00
€ 234,20

Totaal

€ 3.594,86

Wintersportcommissie
Deelnemers
Wintersportreis
Truien

Kosten

€ 3.594,86
Baten
€ 14.794,94

€ 17.191,17
€ 480,00

Borg
Advertenties
Totaal
Resultaat

Baten

€ 2.850,00
€ 30,00
€ 17.671,17

€ 17.674,94
€ 3,77
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Carrièredagcommissie
Boekjes Carrièredag
Deelnamegeld
Locatiekosten
Overig
Bijdrage Bedrijven
Website
Totaal
Resultaat

Kosten
Baten
€ 1.038,00
€ 607,00
€ 5.259,30
€ 420,98
€ 7.085,00
€ 110,70
€ 6.828,98

€ 7.692,00
€ 863,02
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Debiteuren / Crediteuren
Jaar
Omschrijving + Naam
2011-2012
Mariette Pepping Geld BEC

Debiteur
Crediteur
€ 490,00

2011-2012

Amarinske Verkerk BEC 2012

€ 445,00

2011-2012
2011-2012

Paul Heering Betaling BEC
BEC '10 '11 BEC Boekje

€ 490,00
€ 30,00

2011-2012

GGDL Bec Boekje

€ 30,00

2011-2012

Deelnamegeld 2 Deelnemers Carrièredag

€ 15,00

2011-2012

Kledingverkoop 2012

€ 300,00

2011-2012

FRW Tweede introductie EGEA

€ 480,30

2011-2012
2011-2012

Le'cie Bec Boekje
Bec Boekje Colectiva

2011-2012

Deelnamegeld Batavierenrace

€ 858,95

2011-2012

Inventus terug factuur

€ 171,60

2011-2012

Peter Schotsman nog betalen Wintersport

€ 457,00

2011-2012

Drenthe Carrieredag

€ 325,00

2011-2012
2011-2012

Stadkwadraat Carrièredag
RWS Carrièredag

€ 900,00
€ 325,00

2011-2012

Witteveen+ Bos Carrièredag

€ 1.050,00

2011-2012

Oranjewoud Carrièredag

€ 1.050,00

2011-2012

BAN carrièredag

2011-2012
2011-2012

Kadaster Carrièredag
Grontmij Carrièredag

2011-2012

APPM adverteerder

€ 100,00

2011-2012

Van Werven adverteercontract

€ 500,00

2011-2012

Grontmij Hoofdpartnerschap

2011-2012

FVOG besturen weekend Peter

€ 48,00

2011-2012

M.Vreeman 1 overnachting

€ 20,00

2011-2012

Kosten 2 Deelnemers KBE

€ 184,48

2011-2012

Pro Geo Verzendkosten Carrièredag

€ 226,74

2011-2012

Declaratie FRW Print kosten en
Frankeerkosten

€ 153,55

2011-2012

Declaratie FRW Girugten Transsiberie express

2011-2012

Declaratie FRW bedankwijn Le’cie

€ 9,99

2011-2012

FRW declaratie bedank wijn Lecie

€ 9,99

2011-2012

Declaratie FRW Kosten zaalhuur fietslezing

€ 29,75

2011-2012

Stichting Batavierenrace Borg bata

€ 70,00

2010-2011

Studystore sponsoring contract

€ 1.000,00

2010-2011

van Werven sponsoring bestuur

€ 330,00

2010-2011

Henk Jan Bierling bestelling lustrumboek

€ 15,00
€ 30,00

€ 520,00
€ 915,00
€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 1.510,50

€ 14,00
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Jaar
2010-2011

Omschrijving + Naam
Joren Zwaan Openingsfeest Lustrum

Debiteur Crediteur
€ 5,00

2010-2011

Lawrence Cardogan Lustrum weekend

2010-2011

FRW Restant verzendkosten

€ 414,68

2010-2011

Grontmij sponsoring bestuur

€ 330,00

2010-2011

KAW Architecten

€ 100,00

2010-2011

Mundus vergoeding website NGPS

2010-2011

Pro Geo boekje carrierdag

€ 250,00

2010-2011

Kadaster carrierdag

€ 620,00

2010-2011

Ewoud Vuuregge deelame lustrum

2010-2011
2010-2011

Rumba Sponsoring
Drukkosten Girugten Geo Promotion nummer

2009-2010

Cees Atteman Bata 2009

€ 34,80

2009-2010

FRW bijdrage Lezingenreeks

€ 50,00

2009-2010

Ardan Kockelkoren uitwisseling wenen

€ 55,91

2009-2010

Bernard bakker Appelscha '09

€ 39,25

2009-2010
2009-2010

Decisio Acquisitie
Camping seedune reservering schierweekend

2009-2010

Leden Divers deelname NGPS

€ 45,00

2009-2010

Vulpunt advertentie BEC boekje

€ 30,00

2009-2010

Jeroen kreeft Appelscha '09

€ 59,65

2009-2010

Gerard Roemers sescie spelavond

2009-2010
2009-2010
2009-2010

van Dongen en Kotmans appelscha '09
Carierredagcommissie advertentie wintercom
Jacob Steinbock deelname geld BEC 2010

2009-2010

BEC 2010 advertentie wintercom

€ 20,00

2008-2009

NIG advertentie BEC boekje

€ 50,00

2008-2009

Robert Vos EGEA BBQ

2008-2009
2008-2009

Pro Geo advertentie BEC boekje
Nijsingh advertentie BEC boekje

€ 15,00
€ 30,00

2008-2009

Rik Hutting wintersport 2099

€ 15,00

2008-2009

Selexyz adverteren almanak

€ 250,00

2008-2009
2008-2009

Rumba sponsoring
Jacob Steinbock appelscha '08

€ 75,00
€ 66,30

2008-2009

Rumba adverteren alamanak

€ 175,00

2008-2009

Pieter Lok spelavond

2007-2008
2007-2008

Sander de Boer Boekenverkoop
Zem Yildiz martinitoren

2007-2008

Michiel Tichelaar sescie spelavond

2007-2008

Gebouwenpassen

2007-2008

Rijkswaterstaat carrieredag 2008

€ 50,00

€ 28,56

€ 2,50
€ 100,00
€ 933,50

€ 390,00
€ 160,00

€ 5,00
€ 70,60
€ 25,00
€ 300,00

€ 6,00

€ 5,00
€ 36,77
€ 4,50
€ 5,00
€ 72,00
€ 550,00
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Jaar
2011-2012

Omschrijving + Naam
Inbegroot bedrag boekjes Carrièredag

Debiteuren

Crediteuren
€ 1.038,00

2011-2012

Website Carrièredag

2011-2012

Kleding Carrièredagcommisie

€ 120,00

2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010-2011

Inventus Kledinglijn 2012
FRW teveel gedeclareerd 2012
Kosten NGPS
Teruggave Deelnemers BEC
BEC nog te declareren door Commissie
Inbegroot Bedrag Foto BEC
Wijziging en annulering Wizz air
Inbegroot Bedrag BEC-home boekje
Niels Terug geld BEC
Jelmer Terug geld BEC
Verenigingsbijdrage NGPS
Paul Steeneken Terug Geld BEC
Beitske Terug BEC Afzegging
BEC Hostel Chisinau
BEC OV-kosten terug deelnemers
Catering Carrieredag.
Boekenverkoop Pro Geo
Fiets Stijn Bata
Bata (10 euro + 20 euro boetes)
Aclo Reserveringskosten chillsescie
Stijn Tegoed nog te declareren Bata
Declaratie Bata Jordy Benzinegeld
Mundus Deelnamegeld NGPS
Mundus bijdrage NGPS
Pieter Meijer Parachuttesprong
Marco vellinga Muziek gala
Pro Geo samenwerking Carrieredag
Facilitair bedrijf verzendkosten Carrièredag
Geo Promotion badges
Geo promotion Walki Talki's

€ 299,30
€ 158,54
€ 37,50
€ 673,62
€ 40,49
€ 72,00
€ 248,32
€ 175,00
€ 444,23
€ 444,23

2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2009-2010
2009-2010
2009-2010

Facilitair bedrijf verzendkosten lustrumboeken
Facilitair Bedrijf drukkosten boekje
Jochem Dijkstra teveel betaald Gala
EBF logo op koffiekamer deur
Carrieredagcommissie bedankjes
TNT bezorgkosten lustrumboeken
Leden Divers teruggave geld deelnemers BEC
Tim van der Laar reiskostenvergoeding
Rijksuniversiteit Groningen zaalhuur BEC lezing

€ 35,70

€ 200,00

€ 444,23
€ 325,00
€ 458,00
€ 774,24
€ 5.259,30
€ 850,00
€ 6,00
€ 30,00
€ 14,40
€ 85,00
€ 86,73
€ 60,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 25,00
€ 500,00
€ 690,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 141,34
€ 62,97
€ 37,50
€ 50,00
€ 50,00
€ 7,50
€ 104,84
€ 78,36
€ 25,00
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Jaar
2008-2009
2008-2009
2008-2009
2007-2008
2007-2008
2006-2007
2005-2006

Naam + Omschrijving
FRW teveel betaald EGEA introductie
EGEA Groningen Reiskostenvergoeding
Intercom BEC foto DVD
FRW introductie EGEA teveel betaald
Nirov teveel gefactureerd
Facilitait bedrijf zaalhuur grondstoflezing
Facilitair Bedrijf carrièredag 2006

Debiteur

Crediteur
€ 20,72
€ 251,94
€ 50,00
€ 9,90
€ 63,36
€ 25,00
€ 1.062,10
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