FACULTEITSVERENIGING DER RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN

Ibn Battuta

Secretarieel en financieel Jaarverslag

Ibn Battuta

2012 - 2013
Pagina 1 van 57

FACULTEITSVERENIGING DER RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN

Ibn Battuta

Voorwoord
zijn. Het financieel jaarverslag geeft een
overzicht van de inkomsten en uitgaven van
Ibn Battuta tijdens dit verenigingsjaar.

Groningen, juni 2013
Voor je ligt het secretarieel en financieel
jaarverslag van faculteitsvereniging Ibn
Battuta.
Ibn Battuta, opgericht op 19 juni 1961, is de
Faculteitsvereniging
der
Ruimtelijke
Wetenschappen van de Rijksuniversiteit
Groningen. Elke student in de bachelor
Sociale Geografie en Planologie en
Technische
Planologie
en
alle
masterstudenten van de Faculteit Ruimtelijke
Wetenschappen hebben de mogelijkheid om
lid te worden van de vereniging. Daarnaast
kunnen ook alle schakelaars lid worden van
Ibn Battuta. De vereniging heeft ten doel de
belangstelling voor, en de betrokkenheid bij
de ruimtelijke wetenschappen te bevorderen.
Een ander doel van de vereniging is de
maatschappelijke
en
wetenschappelijke
vorming van haar leden te stimuleren. Ook dit
jaar zijn deze doelen nagestreefd door ons te
focussen op professionalisering en het
verhogen van het aantal studie- en
carrièregerichte activiteiten.
Het secretarieel jaarverslag is opgebouwd uit
een jaaroverzicht, een activiteitenoverzicht en
een representatieoverzicht. Het jaaroverzicht
geeft een weergave van de ontwikkelingen van
het
afgelopen
bestuursjaar.
In
het
activiteitenoverzicht vindt u een beknopt
overzicht van de activiteiten die door Ibn
Battuta
zijn
georganiseerd,
het
representatieoverzicht geeft inzage in de
activiteiten waarbij de bestuursleden van Ibn
Battuta aanwezig zijn geweest. Daarna volgt
een uitgebreider overzicht van de activiteiten
die door zowel het bestuur als door
commissies van Ibn Battuta georganiseerd

Het volgende hoofdstuk zal bestaan uit
persoonlijke terugblikken op het bestuursjaar
van de verschillende bestuursleden .
Wij zijn heel gelukkig met het feit dat wij het
niet allemaal alleen hebben hoeven doen en
willen dan ook graag alle commissies en
werkgroepen van harte bedanken voor hun
inzet. Zonder de mensen die zich actief
hebben ingezet voor de vereniging zouden al
die mooie, leerzame en gezellige activiteiten
niet mogelijk zijn geweest.
Dit jaar hebben we ook een goede
samenwerking gehad met de Raad van
Adviseurs. Zij waren altijd bereid om ons van
goed advies te voorzien en zelf met goede
ideeën aan te komen. Dit jaar hebben wij het
contact met de RvA goed in stand gehouden
en hun vaak betrokken bij de vele zaken waar
een bestuur mee te maken krijgt.
Daarnaast waren wij ook blij met de ervaren
en bedreven Kascommissie, die vol
enthousiasme nauwlettend onze financiën in
de gaten heeft gehouden en de
penningmeester heeft geholpen wanneer dat
nodig was.
Het contact met de medewerkers van de
faculteit was dit jaar positief, net als met het
Faculteitsbestuur dat Ibn Battuta ook dit jaar
weer ondersteund heeft. Graag willen we ook
alle donateurs bedanken die de vereniging dit
jaar weer financieel hebben ondersteund. Ook
adverteerders en sponsors willen we hierbij
bedanken voor hun steun.
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Waar het avontuur voor ons ten einde loopt,
daar gaat het verder voor onze opvolgers. Via
deze weg willen we hen, het 53e bestuur heel
veel succes en plezier wensen met het
komende jaar. Paul, Lisette, Hester, Jos,

Amarinske en Evelien, ontzettend veel succes
en plezier volgend jaar!

Het 52e bestuur van Ibn Battuta,
Lucas Vaartjes
Paula Bongertman
Ewout van Spijker
Niels van den Brink
Marjolijn Dijk
Kim van der Zande
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Woord van…
Woord van de Voorzitter
Voorzitter
van
Ibn
Battuta zijn is echt een
belachelijk
mooie
ervaring geweest. Ik kan
me de dag dat ik door
Martine gebeld werd nog
goed herinneren. Niels en
ik gingen hardloopschoenen kopen en daarna
studeren. De hardloopschoenen zijn tot nu
toe één keer gebruikt en ook studeren is er
nog niet echt van gekomen. Spannendste
eerste moment is natuurlijk de overdrachtsALV. ‘Daar sta je dan. Je zag dit moment al zo
vaak in je dromen. En daar is het dan. De dag
die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Ben
je er klaar voor? Kun je dat ooit echt zijn?’
Niet eens hele mooie woorden in een
ontzettend slecht lopend lied. Maar er zit
misschien zit er ook wel een kern van
waarheid in. Als KB-voorzitter vraag je
eigenlijk constant af: wat moet ik straks
allemaal doen? Als beginnend voorzitter stel je
jezelf soms diezelfde vraag. Gelukkig vond ik
al vrij snel mijn plek. Activiteiten beginnen te
lopen en er komen steeds meer taken voorbij.
Al snel bleek dit bestuur een groep te zijn die
erg goed zou gaan werken. Allemaal
karakteristieke personen met een duidelijke
mening. Dit leverde soms hevige discussies op
maar gaf voor mij vooral aan dat iedereen zeer
betrokken was. Dit heeft mij zeker geholpen
in mijn taak als voorzitter. Heel fijn was dat
iedereen zo scherp was en dat daardoor
weinig dingen mij zijn ontgaan. Wel moet je er
op letten dat je je functie als voorzitter
behoudt binnen je bestuur, en dat je ook naar
buiten toe deze rol uitstraalt. Gelukkig heeft
de rest van mijn bestuur mij daar altijd bij
geholpen. Op het moment van schrijven zijn
we al druk bezig met de overdrachts-ALV en
het inwerken van het kandidaatsbestuur. Nu

heb ik pas door dat binnen een week mijn
voorzitterschap definitief ten einde komt. Ik
vraag me soms af hoe de rest van de
vereniging tegen mij aangekeken heeft. Zelf
heb ik me altijd voorgehouden er voor
iedereen te zijn en over te komen als iemand
waar je ook graag eens een biertje mee zou
drinken, want dat hoort er ook zeker bij in een
bestuursjaar. Naast voorzitter ben ik natuurlijk
ook gewoon een 21 jarige student wonend in
de mooiste studentenstad van Nederland! Ibn
Battuta heeft me afgelopen jaren geholpen
mijn draai te vinden in het Groningse
studenteleven. Afgelopen bestuursjaar heeft
daar nog een schepje bovenop gedaan. Ik ben
er dan ook trots op dat ik deze vereniging heb
mogen leiden. Vooral de grote diversiteit die
Ibn te bieden heeft is iets dat we allen moeten
koesteren. Dit is terug te vinden in het
enorme
scala
aan
activiteiten,
dat
georganiseerd is maar ook in de manier
waarop leden met elkaar omgaan. Ik wil bij
dezen alle leden daarvoor bedanken, jullie
maken Ibn Battuta tot wat het is en ook de
toekomst ligt voor een groot deel in jullie
handen. In het bijzonder wil ik mijn
bestuursgenoten bedanken voor het afgelopen
jaar. Paula, Ewout, Niels, Marjolijn en Kim:
We hebben elkaar gek gemaakt, verhitte
discussies gehad, gescholden, flauwe grappen
gemaakt, geborreld, heel veel gelachen maar
ook zeker heel veel bereikt en gedaan. Ik had
afgelopen jaar absoluut niet willen missen,
bedankt daarvoor! Zernike is dit jaar eigenlijk
mijn tweede huis geworden, hoeveel uur ik
hier wel niet gezeten heb. Soms ben je lange
dagen bezig met je taken, maar gelukkig is er
meestal ook genoeg tijd over om te chillen
met leden in de koffiekamer of om de
bestuurskamer op zijn kop te zetten met de
slechtste hitjes. Ik kan nog wel een paar
kantjes vol ouwehoeren met dingen die ik dit
jaar heb meegemaakt, maar laat ik dat niet
doen. Het is mij een eer en een waar genoegen
geweest voorzitter te mogen zijn van deze
vereniging en ik wens het nieuwe bestuur heel
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veel geluk toe! Paul, Lisette, Hester, Jos,
Amarinske en Evelien: geniet allemaal van de
zomer en tot snel!
Lucas Vaartjes – Voorzitter

Woord van de Vicevoorzitter
Ook ik kan niet anders
beginnen dan; wat is dit
jaar voorbij gevlogen! Het
lijkt pas net geleden dat
Neeltje me belde om te
vertellen dat ik in het
kandidaatsbestuur zat. Op dat moment had ik
eigenlijk nog geen idee wat me allemaal te
wachten stond. Gelukkig begon alles vrij snel
te lopen, was de overdrachts-alv waar we
werden ingehamerd en begonnen de Zernikedagen.
Vanaf het begin zijn we een groep waarin
iedereen een duidelijke mening heeft wat soms
tot
mooie
discussies
heeft
geleid.
Daartegenover was het vrijwel altijd erg
gezellig en werd er erg gelachen.
Dit jaar heb ik me onder andere
beziggehouden met de borrelkroeg, het
Nationaal Geografisch en Planologisch
Symposium, de Professor Keuning Vereniging
en heb ik de Mediacommissie begeleid. Als
Vicevoorzitter heb je weinig vaste taken
waardoor je weken er nooit hetzelfde uitzien.
Juist deze afwisseling van verschillende taken
en bezigheden heb ik erg leuk gevonden.
In een bestuursjaar ben je natuurlijk veel met
Ibn Battuta zelf bezig. Gelukkig was er ook
voldoende tijd en gelegenheid om andere
besturen uit Groningen en onze zusjes te
leren kennen op onder andere de
constitutieborrels. We hebben met z’n 6’en
dan ook mening constitutieborrel afgelopen.

Ondanks dat dit jaar een jaar vol
hoogtepunten was, wil ik toch de KBE en het
erelidmaatschap
van
Piet
Pellenbarg
benoemen. De KB is, dankzij de gezellige
deelnemers en natuurlijk de zeer leuke locatie
echt een topweekend geworden. Het
erelidmaatschap van Piet Pellenbarg is naar
mijn mening iets, waar we als hele vereniging
ontzettend trots op kunnen zijn.
In dit stukje wil ik graag van de kans gebruik
maken mijn mede-bestuursgenoten te
bedanken voor dit fantastische jaar. Lucas,
Ewout, Niels, Kim en Marjolijn; bedankt voor
de gezellige dagen op het Zernike, de mooie
avonden, nog mooiere borrels en activiteiten
en het slappe geouwehoer waar iedereen van
jullie wel een handje van had. Ondanks we
allemaal hard aasden op alle klassementen en
hier vele constitutieborrels voor zijn
afgelopen, hebben we ook veel bereikt dit jaar.
Iets om trots op te zijn!
Door jullie (en de flauwe grappen, de
ontzettend slechte hitjes in de bestuurskamer,
en jullie harde bulderende gelach) is het zo’n
ongelofelijk leuk jaar geworden!
Natuurlijk wil ik onze opvolgers, Paul, Lisette,
Hester, Jos, Amarinske en Evelien een
ontzettend leuk en gezellig jaar toewensen en
meegeven vooral veel te genieten!
Paula Bongertman - Vicevoorzitter

Woord van de Secretaris
Terwijl ik dit stukje
schrijf bedenk ik me
opeens dat het nu op 3
dagen na een jaar
geleden is dat ik officieel
ben ingehamerd als
secretaris
van
Ibn
Battuta, een mooie
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functie in een nog mooiere vereniging. Om
eerlijk te zijn had ik voor het begin van dit
bestuursjaar nog geen flauw idee wat ik dan
als secretaris allemaal wel niet zou moeten
gaan doen. Mijn gok was zo goed als wat ik
van anderen hoorde over deze functie,
namelijk kreten als “iets met post” en “veel
typewerk” . Er zat uiteraard wel een kern van
waarheid in, maar er was ook zoveel meer. Ik
heb me echt kunnen vermaken met de kleine
dingen die bij deze functie kwamen kijken.
Zelfs nu, terwijl ik alle informatie voor dit
secretarieel jaarverslag in elkaar aan het
puzzelen ben, geniet ik van het aanpassen van
de verslagen die geschreven zijn over de vele
activiteiten
die
dit
jaar
hebben
plaatsgevonden. Op deze manier komt het
afgelopen jaar voor mij weer even helemaal
tot leven. Hoewel ik mezelf had beloofd om
niet zo’n clichématige zin in dit stuk te
verwerken, weet ik op dit moment niet hoe ik
dit op een passende manier anders kan
verwoorden.
Als ik dan terug denk aan dit jaar komen er
zoveel mooie herinneringen naar boven.
Tuurlijk is het niet altijd rozengeur en
maneschijn geweest en waren er soms
momenten dat ik blij was als ik eventjes een
paar dagen wat anders had dan de
verplichtingen die komen kijken bij zo’n jaar
bestuur, echter waren dit soort momenten
gelukkig zeer schaars in vergelijking met alle
hoogtepunten.
Als ik het dan toch over hoogtepunten heb,
deze waren volop aanwezig, maar er waren er
een paar die er met kop en schouders boven
uit steken. Voor mij waren dit jaar de
Schiermidweek, de KBE, de Wintersport, de
BEC en de benoeming van dhr. Pellenbarg als
Erelid van onze vereniging de absolute
hoogtepunten. Daarnaast vond ik het ook
geweldig om met mijn bestuursgenoten op de
vele borrels, feesten en activiteiten aanwezig
te zijn dit jaar. Het is mooi om te zien en te
voelen dat in een jaar tijd een paar mensen in
eens zoveel voor je kunnen gaan betekenen.

Het wordt op een bepaalde manier toch een
soort familie van je, aangezien je ze vrijwel
dagelijks ziet op Zernike en ze daarnaast bijna
allemaal altijd bereikbaar waren via whatsapp
of iets dergelijks. Ik ben dan ook ontzettend
blij dat ik dit enerverende bestuursjaar samen
met Lucas, Paula, Niels, Marjolijn en Kim heb
mogen delen. We hebben allemaal onze eigen
persoonlijkheden en gebruiksaanwijzing, maar
dat is in mijn ogen juist een goed iets en ik
had het met niemand anders willen doen.
Jongens, bedankt voor een fantastisch jaar!
Tot slot wil ik graag Paul, Lisette, Hester, Jos,
Amarinske en Evelien ontzettend veel succes
en plezier toe wensen. Maak er wat moois
van!
Ewout van Spijker - Secretaris

Woord
van
Penningmeester

de

Dan is het opeens
zover,
na
een
overdracht van enkele
maanden
gehad te
hebben ben je bestuur
van
een
hele
faculteitsvereniging! In mijn geval betekende
dit dat een jaar lang bijna alles om geld zou
draaien. Dat is natuurlijk niet heel vreemd als
je de penningmeester van een vereniging bent
maar het was toch wel even wennen. Alles
moest goed bijgehouden worden, voor mij
betekende dit een nogal grote omslag
aangezien ik mijn eigen financiën vrijwel nooit
goed had bijgehouden. Gelukkig groei je na
een tijdje in je functie en gaan al je taken veel
soepeler. Het groeien in je functie zorgde er
ook voor dat het geld van Ibn Battuta
belangrijker voor je is dan je eigen geld, zoals
eerder te lezen was kon dat natuurlijk geen
kwaad. Toch zijn er dit jaar ook enkele
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momenten geweest waarbij de financiën
figuurlijk mijn neus uit kwamen. Gelukkig
bied een bestuursjaar veel meer dan alleen je
functie. Bij de vele leuke activiteiten van Ibn
Battuta zijn er genoeg momenten geweest
waarbij ik nooit aan geld heb hoeven denken.
Ook bij de vele borrels waar je voor wordt
uitgenodigd als bestuurslid kon je even je
gedachten los maken. Een enkele keer heb ik
te horen gekregen dat het maar raar was dat
een penningmeester zo vaak aanwezig was op
borrels, misschien heb ik dit jaar het
stereotype
kunnen
doorbreken.
Wat vaak in deze stukjes genoemd wordt is de
snelheid waarbij het jaar voorbij is gegaan. Als
ik heel eerlijk ben vindt ik dat bij mij best mee
vallen. Het was vooral een erg druk jaar
waarbij ik een “thuis thuis thuis”
heb
gekregen. De vele uren die ik op Zernike heb
doorgebracht waren niet allemaal te danken
aan mijn bestuurstaken maar natuurlijk ook
aan de koffiekamer. Daar heb ik geheel
volgens planning en niet geheel volgens
planning vele uren gezeten. Het zal wel even
vreemd zijn om niet elke dag op Zernike te
zitten.
In een bestuursjaar maak je leuke en minder
leuke momenten mee. Het overgrote deel
bestaat uit leuke momenten. De hoogtepunten
van deze momenten zijn voor mij de KBE,
de BEC met als prachtige afsluiting de
benoeming van Piet Pellenbarg tot erelid van
Ibn Battuta. Wat zeker genoemd moet
worden is dat je veel van deze leuke en minder
leuke momenten nooit alleen beleefd. In
lastige tijden heb je bestuursgenoten waar je
altijd op kunt vertrouwen en bij leuke
momenten kun je samen genieten van een
geslaagde dag.
Dit jaar werden we misschien iets te vaak
betrapt op het draaien van vage hitjes in de
bestuurskamer terwijl we beweerden dat we
het erg druk hadden. Behalve ondersteuning
konden we elkaar ook erg goed van het werk
afhouden. Er zijn veel grappen uitgehaald
waaronder vele facebook en bureaublad

aanpassingen. De grap die mij het meeste is
bijgebleven is het aantreffen van een
volgeplakte bestuurskamer met mijn foto.
Elke dag word ik hieraan herinnerd omdat er
nog vele foto’s te vinden zijn. Ik hoop dat
mijn opvolgers mijn gezicht kunnen
waarderen anders wens ik ze erg veel succes in
het vinden van alle foto’s. Als afsluiting van
mijn
korte
verhaal
wil
ik
mijn
bestuursgenoten: Lucas, Paula, Ewout,
Marjolijn en Kim heel erg bedanken voor dit
fantastische bestuursjaar. Ik had het voor geen
geld willen missen. Ook wens ik onze
opvolgers Paul, Lisette, Hester, Jos,
Amarinske en Evelien heel veel succes en
plezier toe. Ik hoop dat jullie een fantastisch
bestuursjaar tegemoet gaan.
Niels van den Brink - Penningmeester

Woord van de Commissaris
Interne betrekkingen
Laten we maar meteen
beginnen met een cliché:
wat is dit jaar snel voorbij
gegaan. Ik kan me amper
voorstellen dat ik over elf
dagen geen bestuur meer
ben. Het lijkt wel slechts een maand geleden
dat Titia mij belde met het nieuws dat ik in het
kandidaatsbestuur zat. Voor ik het wist zat ik
ingehamerd en wel op de ALV met een
penning om m’n nek. Sindsdien is mijn
agenda geen dag meer leeg geweest en is het
een komen en gaan geweest van leuke
activiteiten,
congressen,
borrels,
vergaderingen, noem maar op. En wat heb ik
me ermee vermaakt. De functie van
Commissaris Interne Betrekkingen paste mij
precies. Commissiebegeleiding, de website
onderhouden, activiteiten promoten, het
NGPS organiseren, ik vond het allemaal even
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leuk en leerzaam. Was het wat ik er van
tevoren van verwacht had? Ja en nee. Ja, want
ik heb heel veel geleerd over mezelf, het
bestuursleven en vele andere dingen. Nee,
want mijn leven naast Ibn Battuta is er wel
een beetje bij ingeschoten. Ik ben er achter
gekomen dat het écht zo is dat je in een
bestuursjaar veel nieuwe vrienden maakt, maar
ook oude vrienden kwijtraakt wegens een
gebrek aan tijd. Als Commissaris Interne
Betrekkingen heb ik drie commissies en een
werkgroep begeleid, waardoor je ook vaak je
avonduren kwijt bent aan vergaderingen. Daar
tegenover staat natuurlijk dat ik drie gezellige
commissies had en een superleuke werkgroep,
waardoor het absoluut geen straf was om ook
’s avonds voor Ibn bezig te zijn! De
buitenlandse
excursiecommissie,
de
lezingencommissie, de eerstejaarscommissie
en de werkgroep Schier, allemaal heel erg
bedankt voor jullie inzet en vooral jullie
gezelligheid!
Hoogtepunten uit mijn bestuursjaar zijn de
KBE naar Leuven en Brussel, de BEC naar
Finland, Estland en Letland en natuurlijk de
benoeming van Piet Pellenbarg als erelid van
Ibn Battuta! Het is erg leuk om zulke dingen
te doen naast je standaard bestuurstaken,
zodat je ook de dynamiek er in houdt.
Toen
wij
een
jaar
geleden
als
kandidaatsbestuur werden aangesteld, kenden
wij elkaar eigenlijk amper. Met z’n zessen
waren we toch een beetje een bij elkaar
geraapt groepje studenten. Het was heel leuk
om te merken dat we steeds meer een groep
werden, we durfden alles tegen elkaar te
zeggen en op die manier konden we goed
samenwerken. De ruzies en onenigheden
binnen ons bestuur zijn toch wel op één hand
te tellen, wat voor mij genoeg zegt! Tijdens
bestuursvergaderingen,
constitutieborrels,
eigen borrels, wat heb ik me stuk gelachen om
die idiote bestuursgenoten van mij!
Al met al ben ik heel blij dat ik bestuur van
Ibn Battuta heb mogen zijn. Het was een
turbulent, druk, maar vooral onvergetelijk

mooi
jaar.
Rest mij niks anders dan Paul, Lisette, Hester,
Jos, Amarinske en Evelien héél veel plezier en
succes te wensen als 53e bestuur, en vergeet
vooral niet te genieten!
Marjolijn Dijk – Commissaris Interne
Betrekkingen

Woord van de Commissaris
Externe betrekkingen
Daar sta je dan je eerste
dag,
koffiekamer
glanzend
van
alle
aluminiumfolie,
koffietafel verdwenen
en de vloer vol met
bekertjes water (gelukkig geen azijn). Eén
seconde baal je, daarna is je taak duidelijk.
Eigenlijk pas ná die eerste dag begint de echte
uitdaging. Al twee jaar kenden we de
vereniging, zagen we wat er goed ging en wat
beter kon. Al weken waren we bezig geweest
met het schrijven van het beleid voor het
komende jaar. Maar dan ineens is het zo ver,
waar te beginnen? Gelukkig heb je daar je
leden voor, die weten altijd wel iets wat
gedaan moet worden, “bestuuuuur, bestuuuuur “.
Dank daarvoor!
Nu, een jaar later, weet je eindelijk hoe alles
werkt en wat er van je verwacht wordt en dan
mag je deze kennis alweer overdragen aan je
opvolgers. Om maar even in de clichés te
blijven: zo’n jaar vliegt voorbij!
Natuurlijk (en gelukkig) een jaar met heel veel
momenten waar ik ontzettend van genoten
heb. Allereerst mijn eerste afspraak bij
Deloitte, Myrthe was er nog bij om m’n
handje vast te houden, wat was dat spannend!
Maar voldaan én met toezegging tot verlening
van de samenwerking kwam ik er vandaan.
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Vlak daarna het introductiekamp. Dankzij een
foutje bij het reserveren van de boot, stonden
Peter Schotsman en Albert-Henk Kingma om
5 uur ’s ochtends voor mijn deur. Met de
volumeknop, gingen ook onze ogen steeds
verder open, het weekeind kon beginnen! ’s
Middags hebben we weer een hoop
enthousiaste eerstejaars kunnen ontvangen
voor een heerlijk weekeind. Dan de KBE, een
voordehand liggend hoogtepunt, maar daarom
niet minder. Een authentiek Belgische
rondleiding, smakelijke appeljenever en (Met
dank aan Jorn van der Scheer en Robin Neef)
een bonustripje door Brussel. Niet te
geLeuven!
En natuurlijk, de carrièredag. Ik weet niet of
ik meer heb genoten van de voorbereiding of
van de dag zelf, beiden waren onvergetelijk.
We hebben hard moeten werken, vele Hemaontbijtjes verorberd en knoflookwalmen
uitgeslagen.
Ik
wil
de
gehele
carrièredagcommissie van 2012-2013 daar
voor bedanken! Met gebroken-witte tranen
neem ik afscheid van jullie.
Nu we toch aan het bedanken zijn, wil ik het
nog even hebben over het mooiste bestuur
ooit: Lucas, Paula, Niels, Ewout en Marjolijn
en ikzelf. We hebben (in mijn ogen) even
moeten wennen de eerste periode, kijken hoe
de verhoudingen liggen, wie de grootste mond
heeft en wie af en toe zijn mond even moet
houden. Hoe beter je elkaar leert kennen, hoe
beter je elkaar (en zelfs de mindere kanten)
leert waarderen. Ik ga de slechte hitjes, ‘you
don’t say?’ plaatjes en apparatenborrels wel
missen. Misschien komt er zelfs een dag dat ik
terugverlang naar de puinzooi rechts van mij.
Het was mooi.

een keer af te moeten zien of je een keer te
verslapen voor je koffie-uur. Daar voor,
daarna en daar tussen is het alleen maar
genieten en dat zijn de momenten die er toe
doen. Ik heb alle vertrouwen in jullie, maak er
een geweldig jaar van!
Kim van der Zande – Commissaris Externe
Betrekkingen

Lieve Paul, Lisette, Jos, Hester, Amarinske en
Evelien, wees niet bang om een keer te balen,
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Jaaroverzicht
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van
19 juni 2012 is het 52e bestuur van Ibn Battuta
als volgt benoemd:
Lucas Vaartjes
Paula Bongertman
Ewout van Spijker
Niels van den Brink
Marjolijn Dijk
Kim van der Zande

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Interne
Betrekkingen
Commissaris Externe
Betrekkingen

De vereniging kende dit jaar een ledenaantal
van ongeveer 740 leden. Dit is kleine
verhoging ten aanzien van het jaar daarvoor.
Op de ALV van 19 juni is het beleidsplan van
het 52e bestuur gepresenteerd. Dit beleidsplan
stond vooral in het teken van de
professionalisering van de vereniging waarbij
onder andere aandacht werd besteed aan het
verhogen van de betrokkenheid van
masterstudenten en schakelaars. Dit zou
bewerkstelligd worden door middel van een
grotere focus op carrièregerichte activiteiten.
Daarnaast was een ander speerpunt het
streven naar ordelijkheid, zowel in de
bestuurs-, werk- en koffiekamer als digitaal,
op de website en de Y-schijf. Bovendien
hebben we ook gewerkt aan de werkbaarheid
van de bestuurskamer, door de aanwezige
computers te vervangen door nieuwere
exemplaren.
Commissies en werkgroepen
Wat betreft het punt over commissies en
werkgroepen, is er dit jaar niet veel veranderd
ten opzichte van het jaar daarvoor.
De vorig jaar ingestelde commissiesollicitatie
momenten zijn ook dit jaar weer aangehouden
en dit bleek wederom zeer werkbaar te zijn.
Door het jaar heen zijn er nu drie

sollicitatiemomenten. Dit maakt de promotie
voor de commissies makkelijker en zorgt
ervoor dat het bestuur minder tijd kwijt is aan
de sollicitaties. Vanwege het succes van het
hebben van werkgroep voor het organiseren
van het introductiekamp, is er ook dit jaar
besloten hier een werkgroep voor aan te
stellen. Dit gold ook voor de organisatie van
de verscheidene bedrijfsbezoeken en het
Schierweekend.
Ook dit jaar hebben we er voor gekozen om
in alle commissies en werkgroepen een
bestuurslid te plaatsen. Daarnaast heeft de
Commissaris Interne Betrekkingen dit jaar
meerdere
voorzitters-overleggen
georganiseerd. Dit alles heeft er voor gezorgd
dat het contact tussen het bestuur en de
commissies goed bleef. Voor enkele
commissies heeft de Commissaris Externe
Betrekkingen
ook
acquisitie-overleggen
gepland, zodat ook op dit vlak zoveel mogelijk
helder en transparant bleef voor beide
partijen.
Promotie
Er is geprobeerd om voor elke periode een
duidelijk promotieschema te maken, waarbij
goed gekeken kon worden, waar en wanneer
de colleges waren, zodat hier collegepraatjes
gehouden
konden
worden.
Vanwege het feit dat we net een mooie
nieuwe website hadden, hebben we er dit jaar
voor gekozen om sociale media als facebook
en twitter slechts als promotiemiddel te
gebruiken. Dit jaar is er voor Ibn Battuta nog
een promotiemiddel bijgekomen, namelijk de
Ibn Battuta app. Deze bevond zich dit jaar
nog wel in een opstartende fase. We zien
echter wel de mogelijkheden van deze app in
en we denken dan ook dat hier in de toekomst
nog veel uitgehaald kan worden.
Ook is er elk kwartaal een mailing (de Ibn
Battuta Update) verstuurd naar alle leden, met
allerlei informatie van Ibn Battuta. Daarnaast
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is een paar keer de Careerflash uitgekomen
met daarop aankomende activiteiten op het
gebied
van
carrière
en
vakgebied.
Ereleden
Dit jaar was een bijzonder jaar, we hebben
namelijk sinds 29 mei jongsleden een nieuw
erelid erbij. Na een lezing gegeven te hebben
werd dhr. Pellenbarg verrast door een
spontaan praatje van Lucas Vaartjes en
Martine Mollema over zijn betrokkenheid bij
de vereniging, waarna een oorkonde werd
uitgereikt en dhr. Pellenbarg officieel zijn
eretitel
in
ontvangst
nam.
Eerder dit jaar hebben wij ook nog een lezing
georganiseerd waar een van onze andere
ereleden kwam praten, namelijk dhr. Dekker.
Wij zijn trots op onze ereleden en we vonden
het dan ook fantastisch om beide heren te
horen spreken.
Activiteiten
Het hele jaar was er een breed scala aan
activiteiten. Verder in dit jaarverslag zijn er
meer uitgebreide verslagen van de activiteiten
te vinden. Hoogtepunten waren onder andere
de bedrijfsbezoeken, de Korte Buitenlandse
Excursie naar Leuven en Brussel, de
Ruimtelijke
Wetenschapsquiz,
de
Wintersportreis,
de
Carrièredag,
de
Buitenlandse Excursie naar Finland, Estland

en Letland en natuurlijk de lezingen van
Dekker en Pellenbarg.
Dit jaar is er volop geprobeerd
masterstudenten en schakelaars meer bij de
vereniging te betrekken. Dit is getracht te
doen door het vergroten van het aantal
carrièregerichte activiteiten. Een paar
voorbeelden hiervan waren de Businesscourse
van Grontmij, de vele bedrijfsbezoeken en de
workshop zakelijk flirten.
Algemene ledenvergaderingen
Dit jaar zijn er in tegenstelling tot de
afgelopen jaren vier ALV’s geweest. Dit had
te maken met het feit dat de begroting tijdens
de oktober ALV niet vastgesteld kon worden.
Er is toen op die ALV besloten de begroting
op een ander moment vast te stellen. Om dit
te doen is de zogenaamde BALV(Bijzondere
ALV) tot leven geroepen. Tijdens die extra
vergadering is de begroting uiteindelijk wel
vastgesteld.
Over het hele jaar is er tijdens de ALV’s veel
besproken
over
onder
andere
het
erelidmaatschap van dhr. Pellenbarg, de
boekenverkoop, de verzekering, de aankoop
van nieuwe computers en de algemene
financiën.
Tijdens de ALV van februari is er een halfjaar
balans gepresenteerd, wat als zeer prettig
werd ervaren.
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Secretarieel
Jaarverslag
2012-2013
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Activiteitenoverzicht 2012-2013
Datum

Activiteit

Locatie

Aanwezigen

06-06
07-06
11-06
14-06
15-06
19-06
19-06
21-06
22-06
09-07
10-07
03-09
03-09
03-09
05-09
10-09
13-09
18-09
19-09
21-09
25-09
08-10
09-10
12-10
16-10
16-10
24-10
09-11
13-11
19-11
20-11
20-11
29-11
03-12
03-12
05-12
11-12

Lezing Sign of Life
Interfacultair Gala
Workshop Ontwerpen T. van Dijk
EJC Barbecue
Excursie Trambaan/Forum
Overdrachts-ALV
After-ALV borrel
From Dusk ‘Till Dawn for Dummies
Bedrijfsbezoek Tebodin
W.J. van der Bremen lezing
Schiermidweek
Introductiedag eerstejaarsstudenten
Introductieborrel
Introductieweek Exchange students
Eerste Boekenverkoop
EGEA Annual Congres
Ex’cie Stadswandeling
Borrel
EGEA One Day Exchange
Bedrijfsbezoek CBRE
EGEA Barbecue
Lezing Stefan van der Poel
Cantus Pedelgenootschap
NRG Battle
ALV
After-ALV Borrel
EJC 90’s Feest
KBE Leuven & Brussel
EJC Martinitoren
Lezing Amerikaanse Politiek
Bijzondere ALV
After-BALV borrel
Workshop Personal Branding
Lezing Terrorisme
Sinterklaasborrel
EGEA Münster uitwisseling
Wintercom Schaatsen

Academiegebouw
Platform Theater
Zernike
Hoornse Plas
Amsterdam
Unitas S.G.
Café ‘t Pleidooi
Groningen
Groningen
Doopsgezinde kerk
Schiermonnikoog
Zernikecomplex
Café ‘t Pleidooi
Groningen
Zernike
Leuven
Groningen
Café ‘t Pleidooi
Amsterdam
Schiphol
Hoornse Plas
Academiegebouw
’t Golden Fust
Hanzehogeschool
Café De Keyzer
Café ‘t Pleidooi
De Tapperij
Leuven & Brussel
‘t Golden Fust
Academiegebouw
Zernike
Café ‘t Pleidooi
Zernike
Academiegebouw
Café ‘t Pleidooi
Groningen & Münster
Kardinge

Ca. 50
Ca. 150
Ca. 15
25
16
35
Ca. 60
Ca. 5
12
27
40
Ca. 150
Ca. 120
Ca. 30
6
Ca. 15
Ca. 60
2
19
24
38
36
1
36
Ca. 60
Ca. 50
26
16
52
16
Ca. 50
14
25
Ca. 70
4
Ca. 15
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12-12
13-12
18-12
18-12
20-12
21-12
04-01
09-01
10-01
14-01
15-01
15-01
18-01
31-01
01-02
04-02
06-02
11-02
11-02
12-02
14-02
19-02
19-02
22-02
22-02
26-02
01-03
05-03
06-03
08-03
11-03
12-03
12-03
19-03
22-03
22-03
26-03
01-04
04-04
12-04

Lezing Erelid Jan Dekker
Excursie Universiteitsmuseum
Colectiva Kerstdiner
EJC Kerstfeest
SeS’cie Beerpong
From Dusk Till Dawn
Wintersport
Weerlezing
EJC Filmavond
Almanakuitreiking
Vertrouwenspersonen Groepstherapie
Borrel
Nieuwjaarsreceptie
Introductieweek Exchange students
Bedrijfsbezoek Weusthuis en Partners
Tweede Boekenverkoop
EJC Kroegentocht
Lezing Landschapsgeschiedenis
Borrel
SeS’cie Gymles
Roem & Rookworst Klaverjastoernooi
ALV
Alfabetfeest
Businesscourse Grontmij
EGEA Eastern Regional Congress
SeS’cie RW-quiz
Bedrijfsbezoek Procap
Excursie Europapark
EJC ‘Buiten de lijntjes’ feest
SeS’cie Liftexperience
Lezing Energy Valley
Excursie Emmen
Cantus Pedelgenootschap
Broertjes en zusjes-borrel
NGPS
BeNDeLux-weekend
Ses’cie Voetbaltoernooi
EGEA Western Regional Congress
BEC-lezing
EJC Paintball
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Academiegebouw
Universiteitsmuseum
Het Floreshuis
Platform Theater
Unitas S.G.
Groningen
Saint Jean d'Arves
Academiegebouw
Zernike
Café ‘t Pleidooi
Groningen
Café ‘t Pleidooi
Café ‘t Pleidooi
Groningen
Groningen
Zernike
Groningen
Academiegebouw
Café ‘t Pleidooi
Groningen
Het Floreshuis
Café De Keyzer
Kokomo
Groningen
Tver
Plaza Danza
Delfzijl
Europapark
De Tapperij
Nederland
Academiegebouw
Emmen
’t Golden Fust
Café ‘t Pleidooi
Wageningen
Trois-Ponts
ACLO
Berlijn
Academiegebouw
Assen

Ca. 50
15
34
Ca. 70
15
5
24
20
16
Ca. 30
7
Ca. 80
Ca. 50
Ca. 30
15
Ca. 50
43
Ca. 60
16
Ca. 20
38
Ca. 30
32
2
Ca. 80
18
16
Ca. 80
6
Ca. 25
17
Ca. 30
Ca. 80
16
6
Ca. 20
1
45
36
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15-04
16-04
16-04
18-04
19-04

EGEA NBRC
BEC quiz
Pre-BEC-borrel
Excursie Urenco
Carrièredag

20-04
01-05
17-05
21-05
21-05
23-05
28-05
29-05

Buitenlandse Excursie
EGEA Euromed
Actieve Ledenuitje
EJC Stef Stunpilloot toernooi
KB bekendmakingsborrel
SeS'cie Kickboksen
Interfacultair Gala
Lezing dhr. Pellenbarg
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Sigulda
Café 't Pleidooi
Café 't Pleidooi
Almelo
Martini Plaza
Finland, Estland en
Letland
Tara
Groningen
Café 't Pleidooi
Café 't Pleidooi
Groningen
Huize Maas
Van Swinderen Huys

Ca. 50
Ca. 80
25
Ca. 100
53
36
Ca. 20
Ca. 70
11
Ca. 40
Ca. 65
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Representatieoverzicht 2012-2013
Datum

20-06
24-06
26-06
27-06
28-06
28-06
04-07
03-08
28-08
30-08
03-09
04-09
04-09
05-09
06-09
11-09
12-09
12-09
12-09
13-09
13-09
17-09
17-09
18-09
19-09
19-09
20-09
20-09
20-09
22-09
24-09
25-09
26-09
26-09
26-09

Activiteit

Locatie

Voorstellen faculteit
Pedelbekendmakingsborrel
Studiosi Mobilae borrel
Constitutieborrel Pharmaciae Sacrum
Onderwijsmiddag
Commotie borrel
Cover Borrel
Afspraak Deloitte
Gesprek Talent & Career Center
Afpsraak Grontmij
Opening Academisch Jaar
AVV FVOG
Commotie borrel
Cover borrel
Constitutieborrel AIESEC
Constitutieborrel Commotie
Vergadering Professor Keuning Vereniging
Afpsraak Kadaster
Borrel Professor Francken
Externen Meeting
Constitutieborrel GLV Idun
Constitutieborrel FVOG
Besturenborrel
Constitutieborrel CLIO
Besturendag Deloitte
Constitutieborrel Commotie
Afspraak Provincie Drenthe
Diesborrel Cover
IduNacht
De Chemische Binding Eindfeest Lustrum
ConstitutieborrelT EMA
Constitutieborrel EPU
Constitutieborrel FMF
Constiutieborrel Sarphati
EBF Tapasavond

Zernike
Ceramstraat
Rumba
Villa Volonte
Zernike
‘t Golden Fust
Café Karakter
Amsterdam
Groningen
De Bilt
Broerplein
Broerstraat
‘t Golden Fust
Café ‘t Pleidooi
Café Havenzicht
‘t Golden Fust
Zwolle
Apeldoorn
Café Karakter
Utrecht
Café Klup
Café ‘t Pleidooi
Café ‘t Pleidooi
Rumba
Rotterdam
‘t Golden Fust
Groningen
Shadrak
Klup
A.S.V. Dizkartes
A.S.V. Dizkartes
Pacific
Café ‘t Pleidooi
Café De Krater
A kerk
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26-09
26-09
27-09
01-10
02-10
02-10
02-10
02-10
02-10
03-10
04-10
04-10
04-10
04-10
04-10
08-10
08-10
09-10
09-10
09-10
10-10
10-10
10-10
11-10
11-10
12-10
15-10
15-10
17-10
17-10
17-10
18-10
18-10
18-10
23-10
24-10
25-10
30-10
01-11

EGEA Utrecht Boardchange
Odiom borrel
Constitutieborrel V.U.G.S.
EBF lustrum eindfeest
Afspraak Calimero
Ontbijt met Rector Magnificus
Vintres Bingo
Commotie borrel
VIP KB bekendmakingsborrel
NGPS vergadering
Constitutieborrel Sociëtas
Constitutieborrel EAGEE
Constitutieborrel Pro Memorie
ZaZa lustrumborrel
Marug borrel
Openingssymposium Next
Constitutieborrel EBF
Constitutieborrel IK
Odiom borrel
Constitutieborrel GDS Kalliopé
Constitutieborrel USVA
Constitutieborrel Twist
Sociëtas borrel
Eten met Zusjes
Diesborrel Professor Francken
NRG Battle
Constitutieborrel ASCI
Constitutieborrel Meander
NGPS Vergadering
Gesprek Student en Stad
Gesprek SOG
Afspraak Procap
Constitutieborrel Studiosi Mobilae
Constitutieborrel HCSF
Constitutieborrel Albertus Magnus
Constitutieborrel Cover
Constitutieborrel SIB
FVOG bezoek
Overleg lustrum RUG
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U-bar
Tapasco
Ouwe Dikke Dries
Hanze Plaza
Zernike
Oude Boteringestraat
El Txoko
‘t Golden Fust
Het Pakhuis
Utrecht
A.S.V. Dizkartes
‘t Golden Fust
Café ‘t Pleidooi
Ritmo
De Tapperij
Het Paleis
De Branderij
A.S.V. Dizkartes
Café ‘t Pleidooi
USVA Café
USVA Café
‘t Golden Fust
Het Pakhuis
Het Feest
Café Karakter
Hanze
Café ‘t Pleidooi
Café Jut en Jul
Utrecht
Groningen, Stadhuis
Zernike
Zernike
Villa Volonte
Café ‘t Pleidooi
Sociëteit A.M.
Café ‘t Pleidooi
Navigators
Zernike
Groningen
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02-11
05-11
06-11
07-11
12-11
13-11
13-11
13-11
14-11
15-11
16-11
16-11
19-11
19-11
20-11
22-11
28-11
29-11
30-11
04-12
03-12
04-12
04-12
05-12
05-12
06-12
06-12
10-12
11-12
11-12
12-12
20-12
15-01
16-01
16-01
17-01
22-01
17-01
23-01
28-01

Alfabetfeestvergadering
Afspraak CBRE
Commotie Borrel
Cover Borrel
NGPS Vergadering
Borrel Professor Francken
Borrel Vesting
Borrel ODIOM
Zusjesdag
Tegenprestatie TEMA
Alfabetfeestvergadering
Besturenweekend
Wereldcafé Provincie Drenthe
Borrel Lugus
Constitutieborrel TEIMUN
Afspraak Procap
RvA etentje
Constitutieborrel Unitas
Tegenprestatie IK
FB vergadering
Vertegenwoordigersoverleg Career ConNext
Commotie Borrel
Gesprek SOG
Voorzittersoverleg
Cover Borrel
Constitutieborrel VIP
IduNacht
Overleg Career ConNext
Alfabetfeestvergadering
NGPS Vergadering
FVOG Besturendag
Kerstborrel Faculteit
Vertegenwoordigersoverleg Career ConNext
Afspraak Talent & Careercenter
NGPS vergadering
IduNacht
Vertegenwoordigersoverleg Career ConNext
IduNacht
Afpraak Grontmij
Vertegenwoordigersoverleg Career ConNext
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Groningen
Schiphol
‘t Golden Fust
Café ‘t Pleidooi
Utrecht
Café Karakter
Blauwe Engel
Café ‘t Pleidooi
Amsterdam
Groningen
Groningen
Bakkeveen
Assen
‘t Golden Fust
A.S.V. Dizkartes
Utrecht
Cantina Mexicana
Unitas
Helpman
Zernike
Zernike
‘t Golden Fust
Zernike
Zernike
Café ‘t Pleidooi
A.S.V. Dizkartes
Klup
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Zernike
Groningen
Groningen
Utrecht
Pulse
Groningen
Pulse
Assen
Groningen
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05-02
05-02
06-02
14-02
14-02
06-02
12-02
15-02
15-02
28-02
28-02
01-03
04-03
05-03
05-03
07-03
07-03
12-03
13-03
19-03
21-03
26-03
26-03
27-03
27-03
28-03
02-04
02-04
02-04
03-04
03-04
04-04
08-04
15-04
22-04
23-04
01-05
02-05
07-05
08-05

Zaza Valentijnsborrel
Commotie High School Borrel
Voorzittersoverleg
ODIOM Lugus borrel
Idunacht
Afspraak Deloitte
Vertegenwoordigersoverleg Career ConNext
Afspraak SOG
Afspraak Calimero
NGPS vergadering
Afspraak SOG
Afspraak Grontmij
FVOG bezoek
Vertegenwoordigersoverleg Career ConNext
Commotie Borrel
Gesprek SOG
NGPS vergadering
ODIOM KB-bekendmaking
Zemfest afspraak
Afspraak RO/EZ
Afspraak E&E advies
AVV FVOG
ZaZa KB-bekendmaking
Afspraak E&E advies
ODIOM borrel
Zwemfest vergadering
FB vergadering
Learning communities bijeenkomst
Commotie Swag borrel
Overleg Career ConNext
Cover Borrel
Afspraak Provincie Drenthe
JFV Dies
Constitutieborrel Vesting
Constitutieborrel Calimero
Vertegenwoordigersoverleg Career ConNext
Borrel GLV Idun
Lijstduwersborrel SOG
Commotie Borrel
Besturenfeest
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Café Karakter
‘t Golden Fust
Zernike
‘t Golden Fust
Pulse
Amsterdam
Groningen
Zernike
Zernike
Wageningen
Zernike
Groningen
Zernike
Zernike
‘t Golden Fust
Zernike
Nijmegen
Café ‘t Pleidooi
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Café Karakter
Groningen
Café ‘t Pleidooi
Groningen
Zernike
Groningen
‘t Golden Fust
Groningen
Café ‘t Pleidooi
Groningen
Huize Maas
Café ‘t Pleidooi
A.S.V. Dizkartes
Groningen
Shadrak
Café Soestdijk
‘t Golden Fust
Shadrak
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16-05
16-05
23-05
30-05

Borrel TFV Francken
ODIOM Neonparty
Vertegenwoordigersoverleg Career ConNext
Tegenprestatie Cover
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Café Karakter
Club Inc.
Zernike
La Barrage
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Bestuursactiviteiten
Introductiedagen eerstejaarsstudenten – 3 september
Op 3 september vond de eerste
introductiedag plaats op het Zernikecomplex.
De dag begon zoals elk jaar ’s ochtends in de
Blauwe Zaal. ’s Ochtends werden de
studenten welkom geheten door Inge Hutter
en dhr. Rambags. Ook de voorzitter van Ibn
Battuta heette de nieuwe studenten welkom
en liet ze voor de eerste maal kennis maken
met de vereniging. Daarna was het weer tijd
voor de jaarlijkse fietstocht door Groningen
heen. Tijdens deze fietstocht kregen alle
studenten de gelegenheid de faculteit en haar
studentenorganisaties beter te leren kennen.
Aansluitend aan de eerste introductiedag,
vond ook weer de eerste borrel van het
nieuwe jaar plaats in Café ‘t Pleidooi. Vele
mentoren namen hun mentorkindjes mee naar
de borrel, waar ze het feestaspect van de
vereniging konden leren kennen.
Boekenverkoop – 5 t/m 6 september & 4 t/m 5
februari
Ook dit jaar zijn er twee momenten in het jaar
geweest waarop mensen hun bestelde boeken
konden ophalen. Deze dagen werden in
samenwerking met Pro Geo georganiseerd.
Helaas moesten enkele studenten teleurgesteld
worden. Wegens fouten in het systeem
konden enkele studenten tijdens de eerste
boekenverkoop hun boeken nog niet direct in
ontvangst nemen.
Korte Buitenlandse Excursie Leuven en Brussel – 9
t/m 11 november
Op de vroege ochtend van vrijdag 9
november was het zover, we vertrokken met
een groep van 26 avontuurlustige geografen
naar het altijd gezellige België. Ondanks het
vroege tijdstip zat de stemming er al goed in.
Verdeeld over drie busjes trokken we met een
enigszins toeristische
route door het

Nederlandse en Vlaamse landschap totdat we
rond het middaguur eindelijk aangekomen
waren bij het hostel in Leuven.
Nadat we netjes waren ingecheckt was het de
hoogste tijd om richting het centrum van deze
mooie Vlaamse stad te lopen, waar we
opgewacht zouden worden door Tom
Renders, een lid van EGEA Leuven en de
plaatselijke Geografievereniging Merkator.
Gewapend met brakheid van een biercantus
en een vers blikje Jupiler leidde deze rasechte
Belg ons door het mooie centrum van zijn
stad. Er kwamen vele mooie pleinen,
gebouwen
en
standbeelden
voorbij.
Tussendoor was er zelfs nog tijd om een
lokaal pintje op locatie te drinken.
Voor het avondeten werd er gekozen om naar
een van de Leuvense studentenrestaurants te
gaan. Het eten was misschien niet het meest
hoogstaande ooit, maar het was snel klaar en
spotgoedkoop. Om op de goedkope tour te
blijven werd er door de meerderheid besloten
om even ouderwets in te drinken in het hostel.
Dit was ook een uitstekende gelegenheid om
ieders voeten wat rust te geven na een lange
dag lopen. Het moest echter na elf uur ’s
avonds wel
weer rustig
zijn in het
hostel, wat
betekende
dat
de
voeten maar
weer
gebruikt
moesten worden om het nachtleven van
Leuven
te
ontdekken.
Onder begeleiding van enkele Belgen kwamen
we allereerst terecht in een op het eerste
gezicht niet al te bijzonder café. Toen het
echter eenmaal bekend werd dat er in dit café
kratten bier tegen een schappelijke prijs
gekocht konden worden, kon de avond al niet
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meer stuk. Er werd gedanst, gemexxt en
geschreeuwd. Dit resulteerde in enkele
vreemde blikken van de lokale bevolking,
maar dat mocht de pret niet deren.
Na een uur of twee werd er besloten om deze
krattenbar te verlaten en te vertrekken richting
het roemruchte café ‘Seven Oaks’. Hier werd
tot diep in de nacht gefeest met Belgische
bieren
en
goedkope
appeljenevers.
De volgende dag moest er al weer vroeg
opgestaan worden om met de busjes richting
Brussel te rijden. Hoewel de reis niet voor
iedereen even soepel verliep in verband met
enige brakheid, kwamen we toch heelhuids
aan bij een van de bekendste symbolen van
België: Het Atomium. Hier werden veel
toeristische kiekjes geschoten en van het
uitzicht genoten, waarna we alweer verder
reden richting het centrum van de Belgische
hoofdstad. Het centrum was zeer mooi. De
grote markt werd omringd door sfeervolle
gebouwen en werd op die dag bezet door vele
kinderen van padvinder verenigingen.
Ondanks dat er een asymmetrische kerk aan
de grote markt stond, de Manneke Pis
tegenviel en dat Niels en Kim nog moesten
assisteren bij een ongeval was dit toch een
geslaagde
middag.
Terug in Leuven was het tijd voor avondeten.
Ditmaal werd er gekozen voor een centraal
gelegen pizzeria. De pizza’s smaakten goed in
combinatie met de wijntjes en Belgische
biertjes. Hierna was het al weer tijd voor de
tweede avond stappen in Leuven. Er werden
verschillende kroegen aangedaan en de drank
vloeide wederom rijkelijk. Uiteindelijk
eindigde de avond weer in de Seven Oaks.
Het Romeinse legionairskostuum van Robin
zorgde voor veel bekijks. Er werd hamer
getikt, geshot en gedanst op een veel te klein
podium. Kortom, het was net als de avond
ervoor weer een geslaagde stapavond.
De zondagochtend stond in het teken van de
terugreis. Het weer zat mee en alles verliep
voorspoedig. Er werd op het centraal station
van Groningen afscheid genomen van elkaar.

Al met al kan gesteld worden dat deze KBE
een zeer geslaagde was.
Workshop Personal Branding – 29 november
Op donderdag 29 november 2012 heeft een
aantal leden van Ibn Battuta een erg leerzame
workshop mogen bijwonen. Een enthousiaste
vrouw heeft ons alle kneepjes van het vak
geleerd. Hoe schud je een hand, hoe zorg je
voor een positieve lichaamstaal en hoe maak
je een onvergetelijke eerste indruk? Van de 14
deelnemers is aan het eind van de middag, op
basis van een korte pitch over zichzelf, de
ultieme flirtkoning/koningin verkozen. Jinko
Rots en Floris van der Lingen zijn deze
middag niet alleen naar huis gegaan met veel
kennis, maar ook met de mooie titel
‘flirtkoning’.
Lezing erelid Jan Dekker – 12 december
Op 12 december heeft ons zeer gewaardeerde
erelid ons verblijd met een lezing over zijn
ambivalente gevoelens over Europa. Het ging
over de opkomst en ontwikkeling van Europa
en de vele gezichten daarbij. Naast natuurlijk
veel leden van Ibn Battuta was er ook een
mooi aantal docenten en alumni aanwezig.
Omdat de heer Dekker natuurlijk ontzettend
veel kennis
heeft en
deze graag
op ons
overbrengt
liep de
avond een
klein beetje
uit,
gelukkig
was dit geen probleem, want ook de portier
van het Academiegebouw bleek een bekende
van meneer Dekker te zijn. Na deze
informatieve avond is een groep van 20 man
nog naar de Keyzer gelopen voor een
verdiende borrel met onze spreker. Peter
Grootte was zo aardig het eerste rondje aan te
bieden.
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Businesscourse Grontmij – 22 feburari
Op eerste initiatief van bestuur 51 en met de
uitvoering van bestuur 52 is er op vrijdag 22
maart een businesscourse georganiseerd met
onze hoofdsponsor Grontmij. We begonnen
met een uitgebreide lunch, waar iedereen de
mogelijkheid kreeg om elkaar te leren kennen.
Met goed gevulde maag konden we hard aan
de slag met een casus over de ontwikkeling
van het stationsgebied in Assen. In 5 groepen
zijn de 32 deelnemers aan het werk gegaan,
om aan het eind van de middag hun plan te
presenteren. Tijdens het werken aan de casus
was er mogelijkheid om telefonisch vragen te
stellen aan professionals van Grontmij. Het
harde werken werd daarna beloond met een
gezellige netwerkborrel.
Actieve ledenuitje – 17 mei
Dit jaar is er voor gekozen om ook een
nadruk te leggen op het woord actief. ’s
Middags werd er aan zeer gezellige activiteiten
als ‘levend tafelvoetbal’ , ‘het rode draad spel’
en een vorm van katapultschieten gedaan.
Allemaal zeer actieve bezigheden. Gelukkig
waren er tussendoor ook hapjes en drankjes,
zodat men zich weer fysiek kon opladen.
’s Avonds werd er bij Lucas Vaartjes op het
dakterras gebarbecued, wat ook een succes
was.
Kledinglijn
Bijna elk jaar is er een kledinglijn, zo ook dit
jaar. Met shirts, petten en mokken was er voor
ieder wat wils.
Koffie-uren
Het afgelopen jaar is ervoor gekozen om
koffie-uren van 10.00 tot 13.00 uur te laten
lopen. Gedurende het hele jaar door heeft het
bestuur met plezier een kopje koffie
geschonken in de mooie nieuwe koffiekamer.

Algemene ledenvergaderingen
ALV – 19 juni
Op 19 juni vond de eerste Algemene
Ledenvergadering van het verenigingsjaar
2012-2013 plaats in het pand van Unitas S.G..
Tijdens deze ALV werd zowel het secretarieel
jaarverslag als het financieel jaarverslag
gepresenteerd. Hierbij werd de oude
Kascommissie bedankt en een nieuwe
aangesteld. Na de pauze werden de
Carrièredagcommissie, EGEA Groningen, de
BEC, de Lezingencommissie bedankt voor
hun bewezen diensten, en de nieuwe
commissies
en
werkgroepen
werden
voorgesteld. Vervolgens werd het 51e bestuur
gedechargeerd
en
het
52e
bestuur
geconstitueerd, waarna het beleidsplan voor
het komend jaar werd gepresenteerd.
Vervolgens
werden
de
ingediende
W.V.T.T.K.’s behandeld en na de rondvraag
en sluiting werd het nieuwe bestuur
gefeliciteerd in de borrelkroeg ‘t Pleidooi.
ALV – 16 oktober
Op 16 oktober jongstleden is de tweede
Algemene
Ledenvergadering
van
het
verenigingsjaar gehouden. Ditmaal werd de
ALV in café De Keyzer gehouden. Tijdens
deze ALV werden de jaarplanning en de
begroting voor het jaar 2012-2013
gepresenteerd. De begroting bleek nog niet in
dusdanige staat te verkeren dat deze kon
worden vastgesteld. Met de toestemming van
de ALV is er besloten om de begroting op een
ander moment vast te stellen. Na dit punt
werd de bestemming van de BEC
gepresenteerd.
Hierna werden de Lezingencommissie, de
Eerstejaarscommissie, de Mediacommissie en
de Werkgroep Ameland bedankt, en de
nieuwe commissies werden aangesteld. Bij de
W.V.T.T.K’s werd er een nieuwe Knuffelclub
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aangesteld. Na de ALV kon er nog verder
worden gepraat in café t’ Pleidooi.
Bijzondere ALV – 20 november
Op 20 November vond de Bijzondere ALV
plaats. Bij deze ALV werd alleen de begroting
gepresenteerd. Op de vorige ALV was de
begroting niet goed gekeurd wegens een
terecht opgemerkte fout. Gelukkig heeft de
extra tijd goed geholpen en werd de begroting
na een paar kritische vragen van de aanwezige
leden goedgekeurd.
ALV – 19 februari
Met 38 aanwezigen werd ook de laatste ALV
prima bezocht en het zat dan ook goed vol in
de bovenzaal van café De Keyzer. Rond acht
uur begon de ALV die uiteindelijk tot
ongeveer kwart over elf duurde. Belangrijkste
punten waren, de bestuursmededelingen en de
presentatie van de halfjaarsbalans. Het
halverwege het jaar presenteren van de balans
was een nuttige toevoeging om op deze
manier de leden al wat eerder in het jaar een
goed inzicht in de financiën te geven.
Daarnaast was het benoemen van de nieuwe
RvA een belangrijk punt. Hierna werden de
Sport
en
Spelcommissie
en
de
Almanakcommissie bedankt, waarna hun
opvolgers bekend werden gemaakt.
Er werd een extra punt aan de agenda
toegevoegd, het ging hier om het aanstellen
van Piet Pellenbarg als erelid van Ibn Battuta.
Na een betoog door o.a. Martine Mollema
kwamen er gelukkig positieve reacties uit de
zaal

waarna werd overgegaan tot stemmen.
Zonder tegenstemmen werd het voorstel
aangenomen. Na een nuttige vergadering
werden er later op het alfabetfeest nog de
nodige biertjes gedronken.
Borrels en feesten
Constitutieborrel – 26 juni
Op dinsdag 26 juni hield het 52e bestuur haar
constitutieborrel in Café ’t Pleidooi. Op de
borrel konden besturen van de faculteits- en
studieverenigingen uit Groningen, en
zusterverenigingen uit het gehele land, het
bestuur feliciteren met hun aanstelling.
Daarnaast waren vijf jaargangen oud-besturen,
de Raad van Adviseurs, Pro Geo, Geo
Promotion en Girugten ook uitgenodigd.
Na afloop werd er met de zusterverenigingen
nog lekker gegeten in Ribhouse Bronco.
Borrels in café ‘t Pleidooi
In het afgelopen jaar zijn er naast de
themafeesten ook weer de nodige borrels
geweest. Dit jaar was opnieuw café ’t Pleidooi
de borrelkroeg van Ibn Battuta. Deze kroeg
maakte vlak voor het begin van dit secretariële
jaar een doorstart na een faillissement. Met de
nieuwe eigenaar van ’t Pleidooi hebben wij
afgelopen jaar in grote lijnen elke derde
dinsdag van de maand een borrel afgesproken.
Ook na alle Algemene Ledenvergaderingen
kon er geborreld worden. Door het hele jaar
heen werden de borrels vaak drukbezocht. De
borrels waren over het algemeen erg gezellig
en geslaagd, en ook de samenwerking met
café ’t Pleidooi was over het algemeen prettig.
Alfabetfeest – 19 februari
Dit jaar is er ook weer meegedaan met het
interfacultaire Alfabetfeest. Niels van den
Brink had hier vanuit het bestuur zitting in.
Het feest had als thema ‘Welcome to the H of
Hangovers’ en werd een groot succes.
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alumnivereniging
was
zeer
plezierig.
Dit jaar heeft Ibn Battuta in samenwerking
met de Professor Keuning Vereniging de
lezing van Piet Pellenbarg georganiseerd.

Externe betrekkingen en
samenwerkingsverbanden
Nieuwjaarsreceptie – 18 januari
Ook in 2013 werd een nieuwjaarsreceptie
georganiseerd in samenwerking met Stichting
Pro Geo, Stichting Geo Promotion en het
faculteitsblad Girugten. Op 18 januari werd de
receptie gehouden in café ‘t Pleidooi. Met een
groot aantal aanwezige actieve leden en zelfs
een paar docenten was het een gezellige
receptie.
Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium –
22 maart
Op vrijdag 22 maart vond het NGPS plaats.
Al vroeg vertrokken een groep van zo’n 16
Ibn’ers naar Wageningen voor het NGPS om
aan te sluiten bij zo’n 70 studenten van andere
geografische verenigingen. Iedereen werd
ontvangen met thee en koffie om vervolgens
naar een gemeenschappelijke presentatie te
luisteren. Co Verdaas opende de dag met een
actueel verhaal over gebiedsontwikkeling, het
overkoepelende thema van het NGPS. Na het
voorstellen van de partners van die dag begon
de eerste workshopronde. Er vonden per
ronde steeds vier workshops tegelijk plaats.
Na de eerste ronde konden de deelnemers
genieten
van
een
goed
verzorgde
gemeenschappelijke lunch met soep en
broodjes. Hierna volgde de tweede
workshopsronde waarna plenair werd
afgesloten onder leiding van co Verdaas. De
dag eindigde met een netwerkborrel waar de
dag onder het genot van een biertje nog eens
rustig besproken werd.
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 Paula
Bongertman. De samenwerking met de

Lezing Piet Pellenbarg – 29 mei
Op de afgelopen februari-ALV heeft de ALV
unaniem besloten dat Piet Pellenbarg erelid
van onze vereniging zou moeten worden.
Naar aanleiding hiervan hebben we hem
uitgenodigd een lezing te komen geven op 29
mei in het Van Swinderen Huys. Dit was een
lezing in samenwerking
met de Professor
Keuning Vereniging en
was goed bezocht met
ongeveer 65 aanwezigen.
Na een interessante
lezing over de geografie
van Geluk en Welzijn in
Nederland was het tijd
voor de uitreiking van
het erelidmaatschap. Hij was zeer verrast en
vereerd deze uitgereikt te krijgen. Al met al
een zeer geslaagde avond waar ’s avonds in de
bar van het Van Swinderen Huys nog onder
het genot van een hapje en drankje over
nagepraat werd.
Zwemfest
Vanaf dit jaar doet Ibn Battuta mee met het
jaarlijks terugkerende festival ‘Zwemfest’. Wij
voegen ons bij de verenigingen GLV Idun, de
VIP en G.H.D. Ubbo Emmius en zullen met
hen op 26 september 2013 dit festival in de
Simplon organiseren. Dit jaar nam vanuit het
bestuur Ewout van Spijker plaats als
commissaris Zwemfest.
Representatieactiviteiten
In het representatieoverzicht staan alle
bestuursactiviteiten van het afgelopen jaar
waar het bestuur namens de vereniging
aanwezig was. Naast de wat meer formele
afspraken met faculteit, faculteitsorganisaties
en bedrijven zijn dat ook veel borrels en
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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.
Daarnaast is het contact met de faculteit en
met de andere faculteitsorganisaties, zoals Pro
Geo, Geo Promotion en Girugten goed
geweest. Ook dit jaar is het contact met onze
hoofdsponsor en andere bedrijven door de
Commissaris Externe Betrekkingen goed
onderhouden.

Hester Bijen, Jos de Lange, Amarinske
Verkerk en Evelien Meinders . De afgelopen
tijd zijn deze personen voorbereid op een
bestuursjaar.

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. De belangrijkste behandelde
punten dit jaar zijn voornamelijk de ideeën
voor de hervorming van het universitair
onderwijs en de processen rond NEXT en
career services
Bestuursoverdracht
Na de Algemene Ledenvergadering van 19
februari is het bestuur op zoek gegaan naar
opvolgers.
Eind
maart
werd
de
sollicitatieperiode gesloten en konden de
sollicitatiegesprekken van start gaan. Tijdens
deze sollicitatiegesprekken werd het bestuur in
zijn taak ondersteund door Jordi van Giezen,
Commissaris Externe Betrekkingen van
Cover(Kunstmatige Intelligentie),
en
Madelon Kroes, oud-Commissaris Interne
Betrekkingen van ZaZa (Nederlands).
Het kandidaatsbestuur bestaat uit de volgende
personen: Paul Steeneken, Lisette Woltjer,
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Commissie- en Werkgroepactiviteiten

reis zelf is er op een paar incidenten, waarbij
EHBO nodig was, na niks ernstigs gebeurd.

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 2012 bestond uit
Wieke IJbema , Peter Schotsman, Jos de
Lange, Roos van Schie, Daan Haanstra, Robin
Groenewold, Thom van der Gragt, Eva Bouw
en Ewout van Spijker vanuit het bestuur. Het
thema van de almanak was dit jaar ‘Bazen’.
Net als het jaar daarvoor is dit jaarboek
volledig
in
kleur
uitgegeven.
De
almanakuitreiking vond op 14 januari plaats in
’t Pleidooi onder begeleiding van een lichtelijk
komisch filmpje waarin duidelijk werd dat de
levering niet zo soepel verliep. Gelukkig is hij
goed
aangekomen
en kon iedereen deze
Baas
van een
almanak ter plekke
laten tekenen door
de commissie.
Ondertussen is de
nieuwe
Almanakcommissie
ook aangesteld Komend jaar gaan Berber
Oosterhagen, Amarinske Verkerk, Johnno
Kuipers, Wiecher Nip, Lisa Katuin, Paul
Steeneken en Ronald Kleine proberen er voor
te zorgen dat er weer een prachtig boekwerk
zal verschijnen. Ewout van Spijker begeleidt
vanuit het bestuur de commissie.
Buitenlandse Excursiecommissie (BEC)
De BEC nam ons dit jaar mee naar Finland,
Estland en Letland. De commissie, bestaande
uit Jan-Aike, Eva Bakker, Niek Panman, Tom
Moekotte, Constanze Renzelmann, Yaniek
Schuring en Marjolijn Dijk(bestuur) hebben
ervoor gezorgd dat de reis voorspoedig
verliep. Er was dit jaar vanuit de vereniging
veel animo voor deelname , wat zich uitte in
een recordaantal van 53 deelnemers. Op de

BEC-lezing – 4 april
Op donderdag 4 april organiseerde de
Lezingencommissie een lezing, speciaal voor
iedereen die meeging op de BEC. Het thema
was dan ook “De Baltische staten”. De
voorzitter van de Nederlands-Baltische
vereniging, John de Jonge, kwam spreken
over Riga en Tallinn. Dit was een erg
interessant verhaal en de deelnemers van de
BEC werden hierdoor enthousiast gemaakt
voor de reis. Met een opkomst van zo’n 45
man was het een geslaagde lezing.
Pre-BEC-borrel – 8 mei
Net als vorige jaren was er ook dit jaar weer
een pre-BEC-activiteit. Alle 53 deelnemers
van de BEC werden de dinsdag voor vertrek
uitgenodigd in café ’t Pleidooi om kennis te
maken. De commissie heeft eerst een
presentatie
gehouden
waarin
het
dagprogramma bekend werd gemaakt. Hierna
werd een quiz gehouden over Finland,
Estland en Letland, om de landen te leren
kennen. Deze quiz werd in OV-groepjes
gedaan, opdat deelnemers ook meteen hun
OV-groepje kenden. Na afloop van de quiz
begon aansluitend de maandelijkse Ibn
Battuta borrel, waardoor we nog gezellig
konden napraten met z’n allen. Al met al was
het een geslaagde avond en was iedereen
dolenthousiast voor vertrek!
De buitenlandse excursie naar Finland, Estland en
Letland – 20 tot en met 28 april
Zaterdag 20 april was de eerste dag van deze
mooie reis. Nadat we om 4 uur ’s nachts
moesten verzamelen op het station, werden
we
per
bus
vervoerd.
Een kort nachtje verder kwamen we aan op
Schiphol. De wachttijd werd door velen
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opgevuld met een heerlijk ontbijt bij de
Burger King. Na een vlucht van 2,5 uur
kwamen we aan in Helsinki, waar we per bus
naar ons eerste hostel verder werden
vervoerd. Hier aangekomen kon men zich
installeren, een beetje bijkomen van de vlucht
en lunchen, waarna er werd overgegaan op de
orde van de dag, een stadswandeling. Deze
werd afgesloten in het centrum van Helsinki,
waar de groep zich splitste en men kon gaan
eten. ’s Avonds kwam ieder bijeen in het
hostel om onder het genot van een hapje en
drankje elkaar beter te leren kennen. Ondanks
de afstand tot het centrum zijn enkelen alsnog
naar de binnenstad gegaan om daar lekker te
stappen.

stond er al een bus klaar die ons rechtstreeks
naar Riga zou brengen. Riga wordt ook wel
het Parijs van het noorden genoemd. In
tegenstelling tot Parijs was het er echter niet
heel druk in de smalle straatjes. Op het
Domaplein was zowel overdag als ‘s nachts
veel te beleven, dus de dag kenmerkte zich
verder in Lets bier drinken op de terrasjes en
in de kroegen.

De tweede dag van de BEC was een stralende,
die begon met een mooie wandeling door een
van Helsinki ’s mooie parken. Toen zagen de
deelnemers een mooi gebouw in de verte
opdoemen, het Suomen Kansallismuseo. Een
museum vol interessante historische
voorwerpen. Vervolgens gingen we naar de
volgende locatie, de prachtige kerk gebouwd
in de grot van een rots. We klommen via de
gladde onregelmatige rotsgrond deze kerk op
en daar ging het mis. Als je een rots opklimt
moet je er ook van af. Dit ging Lisette
Woltjer niet gemakkelijk af, met een
gescheurde enkel tot gevolg. Gelukkig was het
niet zo ernstig en kon Lisette en de rest van
de groep ’s middags naar het schitterende
Finse eiland Suomenlinna. Het eiland stond
vol met pittoreske huisjes, kerken en andere
gebouwen. Er waren zelfs geheime tunnels te
vinden. Na een lange dag waren er bikkels die
het Finse uitgaansleven wilden verkennen.
Helaas was dit niet een heel groot succes,
vanwege de hoge entree- en bierprijzen.

Om 9:15 de volgende ochtend verzamelde
iedereen
zich
voor
de
onmisbare
stadswandeling. Het weer zat voor het eerst
deze reis een keer niet mee, wat jammer was.
Desondanks is Riga in de druipende regen
ook een mooie stad met een zeer gezellig oud
centrum. Na de benen goed gestrekt te
hebben kwamen we aan bij het Museum of
Occupation. Dit museum liet de schokkende
geschiedenis van Riga in de 20e eeuw zien aan
de hand van foto’s, videobeelden en oude
voorwerpen.
Na deze zware onderwerpen was het tijd voor
een vrij middag- en avondprogramma. Door
velen werd deze tijd gebruikt om even tot rust
te komen om vervolgens die avond uit te gaan
in een techno club praktisch om de hoek van
het hostel.

Op de vroege maandagochtend van 22 april
was het tijd voor de reis van Helsinki naar
Riga. Om 06.15 uur moesten wij vertrekken
uit het hostel richting de veerboot die ons
naar Tallinn leidt. Eenmaal daar aangekomen

Op dag 5 van de BEC waren we alweer vroeg
uit de veren, we gingen namelijk naar een van
de grootste overdekte markten in de
omgeving van Riga, namelijk de zeppelin
markt. Dit is een permanente, overdekte
markt, gebouwd in voormalige zeppelin
hangars. Buiten hing al een raar luchtje, maar
als je de klapdeuren doorging sloeg de vislucht
al helemaal in je gezicht. Dit was niet heel
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verwonderlijk, aangezien de halve vitrine vol
lag met nog levende, naar adem happende,
vissen. Gelukkig waren de halve koeien die
een paar meter verderop verkocht werden wel
alvast
geslacht.
Na dit boeiende rondje over de markt gingen
we middels een even boeiende tramtocht naar
de dierentuin. De Riga Zoo bleek een vrij
ouderwetse, verpauperde dierentuin. We
waren bijna de enige gasten in de dierentuin
en in combinatie met het heerlijke weer werd
het een superleuke middag, ondanks dat we de
Tibetaanse wilde ezel niet gespot hebben.
Donderdag 25 april was echt een uitrustdag.
Er stond weinig op het programma, want de
busreis van Riga naar Tallinn nam bijna de
hele dag in beslag. Gelukkig was er een hele
fijne tussenstop ingepland vlak nadat we de
grens tussen Letland en Estland waren
gepasseerd. We stopten met de bus in Pärnu,
een Ests stadje aan zee.
We werden losgelaten op het strand om even
te lunchen, springfoto’s te maken en de zee
op te gaan. De zee bestond hier namelijk niet
gewoon uit water, want er lag nog ijs. Een
paar mensen waagden zich op het drijvend ijs
door een stukje door het water te springen en
erop te klimmen.
Nadat iedereen was uitgewaaid en afgekoeld
op het strand kon iedereen pas echt goed tot
rust komen. We gingen naar een spa met
zwembaden, bubbelbaden en sauna’s. In de
spa
hebben
we
zo’n
drie
uur
rondgezwommen. Toen was het tijd om de
bus weer in te duiken en onze reis verder te
vervolgen naar het noorden, naar de
hoofdstad van Estland: Tallinn.
Eenmaal aangekomen in Tallinn was er een
klein probleempje met het hostel. Er was een
kamer speciaal voor de mensen die rustig aan
wilden doen. Het werd prachtig omschreven
als een Japanse kamer waarin iedereen een bed
in een soort nis had. Gelukkig kon de
commissie voor hen een ander hostel in het
centrum van Tallinn regelen.

Die avond stond er nog een spooktocht op de
planning: een stadswandeling door de
binnenstad van Tallinn bij nacht, met allemaal
spookverhalen en mythes over bepaalde
plaatsen in Tallinn.
Op onze één na laatste dag in Tallinn zijn we
met de bus Estland door gegaan. Het hostel
had voor ons een mooie route uitgestippeld,
die de hele dag zou duren. Omdat het die dag
keihard regende was iedereen maar wat blij
dat we de hele dag in de bus mochten zitten
en toch
nog veel
dingen
te zien
kregen.
We zijn
onder
andere
gestopt
bij een
waterval, een communistische bunker uit de
koude oorlog en een prachtig afgelegen,
authentiek restaurantje om écht Ests te
lunchen. De gids die mee was heeft ons
allerlei leuke verhalen verteld onderweg,
waardoor we achteraf het gevoel hadden dat
we Estland echt hadden leren kennen!
Eenmaal terug bij het hostel heeft iedereen
lekker gegeten in de stad en hebben we ’s
avonds nog het nachtleven van Tallinn
onveilig gemaakt.
De 27ste van april was een koude dag. Maar
wel een dag met drie hele mooie activiteiten in
de Estse hoofdstad. In de ochtend zijn wij
naar Patarei geweest, een oude gevangenis. In
de cellen van de gevangenis leefden een paar
decennia eerder zware criminelen, maar ook
onschuldige mensen die op kwamen tegen de
bezetters. Door de nare omgeving en de kou
gingen de haren in onze nekken soms echt
even
overeind
staan.
In de middag was het tijd voor wat luchtigers.
De deelnemers kregen een rondleiding door
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Tallinn van de commissie met als kers op de
taart een geweldig uitzicht over de hoofdstad
vanuit een kerktoren. Vervolgens is er met de
hele groep heerlijk gegeten in een restaurant
waar de geschiedenis weer tot leven kwam. Zo
kregen de deelnemers naast een heerlijk diner
een zwaardgevecht en een knappe
buikdanseres te zien.

28 April was de laatste dag van de BEC en
eentje die in het teken stond van de terugreis.
Het verliep allemaal heel soepel en we
kwamen dan ook rond verwachte tijd terug in
Nederland, waar we afscheid namen en onze
wegen splitsten, terugblikkend op een
fantastische reis!

Carrièredagcommissie
De Carrièredagcommissie werd ook dit jaar
begeleid vanuit Ibn Battuta en Pro Geo. De
Carrièredag van dit jaar werd georganiseerd
door Hajo Aldershof, Ylze Lindeboom, Jop
Smit, Jorn van der Scheer, Jorian Walssamen
met Berber Oosterhagen vanuit Pro Geo en
Kim van der Zande vanuit Ibn Battuta.
Carrièredag – 19 april
Vrijdag 19 april vond de Carrièredag van 2013
plaats. Deze dag begon met een
bedrijfsbezoek bij verschillende bedrijven
zoals KAW, Rijkswaterstaat, Gemeente
Groningen,
Nijestee
en
Waterschap

Noorderzijlvest.
Tijdens
deze
bedrijfsbezoeken kreeg je een kijkje in de
keuken van het bedrijf. Zo werd bij
Rijkswaterstaat het project van de zuidelijke
ringweg aangehaald en werd bij Waterschap
Noorderzijlvest een rondleiding bij het
waterzuiveringssysteem verzorgd.
Na het bedrijfsbezoek werd er door de
ongeveer 100 deelnemende studenten in
MartiniPlaza verzameld om verder te gaan
met de rest van het programma. Allereerst
werd er een plenaire lezing verzorgd door
Deloitte. Hierin werd o.a. meer informatie
gegeven over het bedrijf zelf en vervolgens
werd er in gegaan op een case. Het onderwerp
van de case was een van de meest complexe
gebiedsontwikkelingen;
de
Bloemendalerpolder.
Hierna was het tijd voor de netwerklunch. In
de hierop volgende workshoprondes werden
er workshops verzorgd door o.a. NEXT,
Oranjewoud, Stadskwadraat & Procap,
Witteveen en Bos, Kadaster en de Provincie
Drenthe. In deze workshops werden veel
verschillende cases behandeld. Zo had
Oranjewoud een case over het stationsgebied
in Haren en de Provincie Drenthe een erg
creatieve
opdracht
over
de
(gewenste)
voorzienin
gen
in
Noord
Nederland.
Door
Stadskwadraat werd er een actieve game
georganiseerd met interactie tussen digitaal en
analoog en bij Witteveen en Bos kon je
meedoen aan de vak gerelateerde quiz met een
leuke prijs voor de winnaar.
Na deze workshops werd er plenair afgesloten
met een interessante lezing van NEXT met
CV-tips en tips over solliciteren. Hierna was
het tijd voor de netwerkborrel. Met de
verschillende studenten en bedrijven werd er
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met een drankje en hapje nagepraat over de
succesvolle dag. Hierbij was er veel ruimte om
bij de verschillende bedrijvenstands langs te
gaan voor meer informatie over het bedrijf. Al
met al was het een zeer geslaagde dag!
Eerstejaarscommissie (EJC)
De EJC bestond dit jaar net als vorig jaar uit
10 eerstejaars en een afgevaardigde vanuit het
bestuur.
Na het introductiekamp kwamen Aniek
Wichers, Dion Glastra, , Heloïse van Houten,
Joost Ruiter, Lieke Visser, Marc Boogert,
Nick Klappe , Niek Bebelaar, Rick
Oostendorp en Sietze Soet allemaal in de
commissie en zij stonden te popelen om
allerlei mooie activiteiten te organiseren voor
de nieuwe eerstejaars. De commissie werd dit
jaar vanuit het bestuur begeleid door Marjolijn
Dijk.
EJC Barbecue – 14 juni
Traditiegetrouw werd ook dit jaar een
barbecue verzorgd door de EJC . Het weer zat
mee en ook het vele vlees was een meevaller
voor de hongerige magen van veel eerstejaars.
EJC 90’s Feest – 24 oktober
Op 24 oktober vond het eerste EJC-feest van
het jaar plaats. Het was ook meteen de eerste
activiteit die de nieuwe EJC organiseerde. Het
feest vond plaats in de Tapperij en had als
thema ‘Back to the 90’s’. Omdat het feest vlak
voor de tentamenweken viel was het rustiger
dan anders, maar doordat de Tapperij kleiner
is dan het Pleidooi stond het alsnog vol en
was het hartstikke gezellig! Iedereen, maar dan
ook echt iedereen, was verkleed. Van

trainingspakken tot boybands en van aussies
tot Pulp Fiction outfits, alles kwam voorbij.
Iedereen had heel erg z’n best gedaan op de
outfits! Ouderejaars moesten entree betalen,
en van deze opbrengsten is later op de avond
gratis bier uitgedeeld.
Martinitoren beklimmen – 13 november
Elk jaar laat de Eerstejaarscommissie
eerstejaarsstudenten met de stad Groningen
kennis maken, door met hen de Martinitoren
te beklimmen. Vele eerstejaars kwamen hier
op af, en genoten van het uitzicht vanaf d’Olle
Grieze, en hebben zo kennis gemaakt met het
belangrijkste symbool van de stad Groningen.
Na deze leuke ervaring gingen we gezellig met
z'n allen uit eten bij de pizzeria.
EJC Kerstfeest – 20 December
Op 20 december vond het jaarlijkse Ibn
Battuta kerstfeest plaats. Dit keer was het
thema ‘gemaskerd bal’, omdat de commissie
wel wilde dat iedereen zijn of haar mooiste
kerstoutfit aan kon trekken. Dit is wel degelijk
gelukt. Vrijwel iedereen had een mooi masker
op. Daarnaast kwam onze eigen band NIMBY
optreden, wat ook een groot succes was. Ze
hadden een leuk repertoire, van meezingers
tot dansnummers.
.
EJC Filmavond – 10 januari
Op deze woensdag vlak na de kerstvakantie
was het weer tijd voor de EJC film avond. De
film die de EJC dit jaar had uitgekozen was
‘Ted’. Dit bleek de juiste keuze want door het
gelach uit de zaal was het al snel duidelijk dat
het een geslaagde avond zou worden. Dit jaar
was de EJC film avond opnieuw een reden
om tot sluitingstijd in de blauwe zaal te zitten.
EJC Kroegentocht – 6 februari
Op 6 februari organiseerde de EJC een
kroegentocht. We zouden een paar bekende
en een paar minder bekende kroegen van
Groningen bezoeken. Door de goede
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promotie en het feit dat het net na de
tentamens was, had de kroegentocht een
enorme opkomst met bijna 50 mensen. Helaas
was de eerste kroeg waar we heen wilden plots
dicht, waardoor de rest van de avond
aankwam op improvisatie van de EJC.
Gelukkig hebben zij ons naar leuke kroegen
meegenomen en heeft iedereen een
fantastische avond gehad.
EJC Buiten de lijntjesfeest – 6 maart
Op 6 maart organiseerde de EJC haar tweede
feest in de Tapperij. De eerstejaarscommissie
had ook dit keer weer een leuk thema
bedacht: Buiten de lijntjes. De dresscode was
een wit T-shirt, waarop geschreven mocht
worden. De mooiste spreuken, teksten en
tekeningen kwamen tevoorschijn. Met zo’n 80
mensen was de Tapperij goed gevuld en de
gratis biertjes gingen er ook goed in! Al met al
weer een memorabele avond. Al met al weer
een memorabele avond.
EJC Paintball – 12 april
Aan het einde van de tweede week van april
nam de EJC ons mee naar het altijd gezellige
Assen. Met een opkomst van maar liefst 37
mensen leek het er bij aanvang al op dat dit
een fantastische dag zou worden. Nadat we in
pakken werden gehesen en een korte uitleg
over de basics van paintball kregen, was het
tijd om het slagveld op te gaan. Gewapend
met vele verfballen werd het een kleurrijke
bedoeling vol adrenaline.
EJC Stef Stuntpiloottoernooi – 21 mei
Op dinsdag 21 mei vond het Stef
Stuntpiloottoernooi plaats in cafe ’t Pleidooi.

Met zo’n 20 aanwezigen was het een gezellige
avond. Na verschillende potjes tegen elkaar
gespeeld te hebben gingen Evelien Meinders
en Hester Bijen er met de hoofdprijs vandoor.
Mooi meegenomen was dat na het toernooi
lekker verder geborreld kon worden.
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 uitwisseling met Münster
en zijn er afspraken gemaakt voor enkele
uitwisselingen in de toekomst.
De board van EGEA Groningen bestond dit
jaar uit Steven Wester, Jos de Lange,
Amarinske Verkerk, Anne Abbing, Wiecher
Nip, Stan Vergeer, Cristian Perton en Ewout
van Spijker, die deel uitmaakte van deze
commissie als bestuurslid van Ibn Battuta.
Introductie buitenlandse studenten – 3 t/m 7
september, 31 januari t/m 8 februari.
Om alle nieuwe buitenlandse studenten aan de
faculteit wegwijs te maken in Groningen
organiseerde EGEA Groningen ook dit jaar
weer twee introductieweken met een prachtig
programma. Zo werd er onder andere een
fietscursus gegeven, werd de Martinitoren
beklommen, is er gebowld, gepoold, werd er
gezamenlijk lekker gegeten bij een Chinees
restaurant en kreeg iedereen de kans om
elkaar beter te leren kennen tijdens de
Groningse kroegentocht.
EGEA Annual Congress – 10 t/m 15 september
Vlak na Ibn Battuta’s eigen introductiekamp
namen enkele Groningers de trein richting het
altijd mooie Leuven. Daar hebben zij een
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kleine week lang kennis kunnen maken met
geografen uit alle hoeken van Europa. Er was
een goede afwisseling tussen formele en
informele activiteiten. Hoogtepunten waren
de biercantus, de Cultural Fair en de
traditionele Beer Drinking Contest.
EGEA One Day Exchange Amsterdam - 19
september
Op woensdag 19 september gingen een paar
mensen naar Amsterdam voor hun One Day
Exchange van EGEA.”. We verzamelden bij
een cafeetje. Vanaf daar kregen we een heuse
“daklozentour” van een dakloze. Nadat we
heel kort langs een daklozenopvang waren
gelopen, begon het eigenlijk doel van de tour,
namelijk een tour over de wallen. 's Avonds
zijn verschillende kroegen en clubs aangedaan.
Barbecue – 25 september
Om vier uur ’s middags verzamelden de eerste
mensen zich al bij de idyllische Hoornse plas.
De weergoden waren ons goed gezind en
iedereen genoot ondanks de niet al te hoge
temperatuur toch van het lekkere nazomer
zonnetje. Er werd een poging gedaan het
volleybalnet op te zetten. Dit lukte echter
helaas niet, waarna mensen de volleybal maar
gebruikten als voetbal voor een potje ezelen.
Rond zes uur werden de eerste lappen vlees
op de BBQ gelegd. Er werd gretig gebruik
gemaakt van de aanwezigheid van lekkernijen
als stokbroden, salades en vleeswaren.
Daarnaast werd er genoeg bier gedronken.
Toen het eten op was, werd het tijd voor een
traditionele EGEA activiteit, namelijk de
BDC(Beer Drinking Contest).
Uitwisseling en teruguitwisseling Münster – 6 t/m 8
december en 19 t/m 21 december
Vlak na Sinterklaas kwamen de oosterburen
naar ons fijne land toe. We waren nog steeds
in de stemming, dus we hebben alsnog de
sterfdag van de goedheiligman gevierd met
een leuk ruilspel. De dag erna zijn de Duitsers

rondgeleid door onze mooi stad, waarna het
’s avonds tijd was voor een potje bowlen en
kon natuurlijk een kort rondje stappen ook
niet ontbreken. De volgende ochtend keerden
de Duitsers brak, maar gelukkig, terug.
Minder dan twee weken later was het alweer
tijd voor de teruguitwisseling.
In Münster werden de Groningers verblijd
met een echte Weinachtsmarkt , een bezoek
aan een dierentuin en het nodige drinkwerk.
Ook werd duidelijk dat tafeltennis en
tafelvoetbal heel populair zijn in dit gebied
van Duitsland, wat veel leuke spannende
wedstrijdjes opleverde tijdens het drinken.
BeNDeLux weekend 2013 – 22 t/m 24 Maart
Rond het begin van de avond verzamelden
een groep mensen uit Nederland, België en
Duitsland in het pittoreske Waalse dorpje
Trois-Ponts. De eerste avond begon al gelijk
goed met een bord pasta. Er werden teams
gemaakt voor enkele opdrachten, waarna het
tijd was voor een rasechte Belgische cantus.
Er werd gezongen, gedronken en gelachen.
Na afloop werd er nog gedanst, gefeest en een
berg beklommen.
Volgende dag was het tijd voor spelletjes en
uitdagingen onder het genot van lichte
brakheid. De dag kwam tot zijn hoogtepunt
tijdens de traditionele Beer Drinking Contest .
Op zondag ging iedereen brak en voldaan
naar huis.
Regionale congressen
Naast het Annual Congress zijn er elk jaar ook
enkele regionale congressen. Dit jaar vonden
deze congressen plaats in Letland, Rusland,
Duitsland en Servië. Vanuit Groningen zijn er
een paar mensen dit jaar naar een paar van
deze congressen geweest
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van alle botten, misvormde babylijkjes in een
pot en opgezette slangen.
Excursiecommissie (Ex’cie)
De excursiecommissie 2011-2012 bestond uit
Lucy Talens, Jorren Westra, Jos de Lange,
Thom van der Gragt, Maaike Aukes, Wouter
van Heck, Luuk van Dijk en Robin
Groenewold(bestuur). In het najaar werden zij
opgevolgd door de nieuwe commissie,
bestaande uit Pieter Meijer, Berber
Oosterhagen, Paul Steeneken, , Johnno
Kuipers, Anda de Blecourt, Wouter Adams en
Wendy Oude Vrielink. Niels van den Brink
begeleidde hen vanuit het bestuur. Na twee
maanden stopte Wouter Adams echter met de
studie en verliet derhalve ook de Ex’cie.
Excursie Trambaan/Forum – 15 juni
De Excursiecommissie nam 15 juni mee 16
leden mee naar het Groninger Forum en de
Trambaan. Eerst werd er een praatje
gehouden over algemene ontwikkelingen van
het Forum en de Oostwand van de Grote
Markt, en de vorderingen van de bouw.
Vervolgens kregen we een presentatie die
specifiek over de ontwikkelingen gaat wat
betreft de trambaan in Groningen. Deze
presentatie wordt door een specialist van de
RegioTram verzorgd. Erg leuk om een keer
het fijne te weten van de ontwikkelingen in
onze eigen stad!
Ex’cie Stadswandeling – 13 september
Op deze dag nam de excursiecommissie ons
mee voor een stadswandeling in Groningen..
Tijdens deze wandeling werden onder andere
het Martini Kerkhof, de Prinsentuin en
verschillende hofjes bezocht.
Excursie Universiteitsmuseum – 13 december
Met een gezellig groepje van 15 Ibn’ers zijn
we Doortje de walvis gaan bezichtigen. Een
aardige mevrouw heeft ons eerst een aantal
dingen verteld over het museum en haar
exposities. Daarna mochten we zelf genieten

Excursie Europapark – 5 maart
Dinsdagmiddag rond 14:00 begon de excursie
op het Europapark. Allereerst volgde een
presentatie van
de projectleider.
De
presentie
was interessant
en ging vooral
over
alle
veranderingen
die
zijn
aangebracht op het Europapark. Vervolgens
kregen we een rondleiding over het terrein
waar we de veranderingen konden bekijken
maar ook vragen konden stellen welke
veranderingen nog meer plaats zouden
vinden. Uiteindelijk gebruikte we alle
informatie
om
interactief
met
de
stedenbouwkundige verschillende plannen
voor het gebied te ontwerpen. Door alle
verschillende elementen was het een geslaagde
dag en een geslaagde excursie.
Excursie Emmen – 12 maart
De dag begon erg vroeg, om kwart voor 8 in
de ochtend moesten we verzamelen op station
Groningen om vervolgens met de bus naar
Emmen te gaan. Eenmaal in Emmen moesten
we een klein stukje lopen naar het
gemeentehuis, daar krijgen we een presentatie
en rondleiding over de plannen om het
centrum van Emmen te verbouwen tot een
groot plein. Na een korte lunchpauze gingen
we naar de dierentuin. We kregen daar een
mooie maquette te zien van het toekomstige
park. We zijn de dag geëindigd met een
bezoek aan de dierentuin. Het was een drukke
dag maar dat maakte het niet minder geslaagd.
Excursie Urenco – 18 april
Op
18
april
organiseerde
de
Excursiecommissie een excursie naar Urenco.
Dit is een bedrijf, gevestigd in Almelo, dat
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verrijkt uranium produceert. Er waren 25
inschrijvingen voor deze excursie. Eerst
kregen we een presentatie over Urenco
allemaal doet, daarna gingen we verder met
een rondleiding over het terrein en langs alle
verschillende hallen. Een bijzondere excursie
naar een bedrijf waar veel om te doen is.
Lezingencommissie (Le’cie)
Ook de lezingencommissie heeft dit jaar haar
best weer gedaan om voor ons de mooiste en
interessantste lezingen op touw te zetten. Een
breed scala aan lezingen zorgde ervoor dat er
voor ieder wel een leuk onderwerp bijzat. De
commissie bestond dit jaar uit Ellen Verbeek,
Sanne Kasten, Neeltje Westra, Jorren Westra,
Cristian Wessels, Steven Wester en Marjolijn
Dijk vanuit het bestuur.
W. J. vd Bremenlezing – 9 juli
Op 9 juli 2012 vond de jaarlijkse W.J. van den
Bremenlezing plaats. De spreker was dit jaar
Henk Bleker en vond plaats in de
Doopsgezinde Kerk te Groningen Het
hoofdonderwerp van de lezing was de
besluitvorming en ontwikkeling van rurale
gebieden door de jaren heen. Dit vanaf de tijd
dat Sicco Mansholt minister van Landbouw
was (1946 – 1958). Onderwerpen die Henk
Bleker o.a. aanstipte waren de grote exogene
ontwikkelingen op het platteland, 50 jaar
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
en de besluitvorming met burgers in het
openbaar bestuur. Ook kwamen de actuele
discussies
over
megastallen
en
natuurbescherming aan de orde. Met ongeveer
65 bezoeker was de lezing goed bezocht.
Lezing Stefan van der Poel – 8 oktober
Op
8
oktober
organiseerde
de
Lezingencommissie hun allereerste lezing van
dit studiejaar. Stefan van der Poel, universitair
docent aan de RuG, kwam spreken over de
geschiedenis van Midden-Europa. Hij ging
vooral in op de Holocaust, en dat die term

eigenlijk niet correct is en de term Shoah ook
gebruikt kan worden. Ook vertelde hij nog
wat over de geschiedenis van Groningen en
hoe je dit tijdperk terug kan vinden in de
architectuur en dergelijke van de stad.
Lezing Amerikaanse Politiek – 19 november
Op maandag 19 november organiseerde de
Le’cie een lezing over Amerikaanse politiek.
Hoogleraar Doeko Bosscher kwam spreken
over de hedendaagse geschiedenis van de
politiek van Amerika. In een zaaltje in het
Harmoniegebouw was het een drukte van
belang, met welgeteld 52 mensen. Niet vaak
wordt een lezing zo druk bezocht. Na de
lezing was er ruimte voor vragen, waar een
aantal interessante vragen werden gesteld door
onze studenten. Helaas kwam er een abrupt
einde aan de lezing door de intercom, die
mededeelde dat het gebouw nog maar tien
minuten open zou zijn.

Lezing Terrorisme – 3 december
Op maandag 3 december kwam dhr. Leon
Wecke een lezing geven over terrorisme. Deze
80 jarige man kwam helemaal uit Nijmegen
voor ons. Met een opkomst van zo’n 25
mensen was het rustiger dan bij de vorige
lezing. Dit liet meneer Wecke echter niet
kisten, hij heeft een goed verhaal neergezet
over terrorisme en vooral over de
beeldvorming hierover. Dat ‘de terrorist’ niet
bestaat en het westen een heel andere kijk op
terrorisme heeft dan bijvoorbeeld het middenoosten. Al met al een interessante lezing,

Pagina 36 van 57

FACULTEITSVERENIGING DER RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN

Ibn Battuta
waarna we met z’n allen meteen door gingen
naar de borrel in ’t Pleidooi.
Weerlezing – 9 januari
Op
9
januari
organiseerde
de
Lezingencommissie weer een lezing. Dit keer
kwam Wim Klaassen een lezing geven over
het weer. Hij heeft ons haarfijn uitgelegd hoe
hoge- en lagedrukgebieden ontstaan, waarom
het waait en hoe een sneeuwvlokje in elkaar
zit. Ook kregen we een aantal mooie foto’s te
zien van wolkenpartijen. Met een goede
opkomst en een leuke spreker was het ook
deze keer weer een geslaagde lezing.
Lezing Landschapsgeschiedenis – 11 februari
Op 11 februari organiseerde de Le'cie een
lezing over landschapsgeschiedenis. Dhr.
Theo Spek kwam een lezing geven met als
titel
“Sporen
in
het
landschap.
Interdisciplinair
onderzoek
naar
de
geschiedenis van de cultuurlandschappen van
Noord-Nederland".
Ondanks dat er veel volk aanwezig was, was
het toch zeer stil. Iedereen was aandachtig aan
het luisteren naar de interessante verhalen van
Dhr. Spek begeleid door zeer mooie plaatjes
van
verschillende
landschappen.

Lezing Energy Valley – 11 maart
Vandaag organiseerde de Lezingencommissie
weer een lezing in het academiegebouw. Floris
van der Lingen, alumnus van onze faculteit,
kwam een lezing geven over zijn stage bij
Energy Valley. Eerst vertelde hij ons waar het
bedrijf voor staat, waarna er aan de hand van
een aantal stellingen een discussie met de zaal
ontstond.
Mediacommissie (Me’cie)
Dit jaar heeft de mediacommissie onder
andere het maken van promotieposters op
zich genomen. Daarnaast hebben zij zich
bezig gehouden met het maken van foto’s op

elke activiteit. De Mediacommissie bestaat dit
jaar uit Hester Bijen, Peter van Dijk, Ilse
Nederlof, Amarinske Verkerk, Rick Veldman,
Wieke IJbema en Paula Bongertman vanuit
het bestuur.
Sport en Spelcommissie (SeS’cie)
Ondanks enkele tegenslagen heeft de oude
SeS’cie, bestaande uit Stijn Hovens, Gerrit
Vos, Margo Enthoven, Lisa Katuin,
Amarinske Verkerk, Jordy Janssen en Kim
van der Zande als afgevaardigde vanuit het
bestuur, veel verschillende sport- en
spelactiviteiten georganiseerd. In februari
2013 is er een nieuwe SeS’cie aangesteld, deze
bestaat uit Hester Bijen, Evelien Meinders,
Ingo van Lohuizen, Jesse Zwiers, Thom van
der Gragt, Jorren Westra en vanuit het
bestuur Lucas Vaartjes.
SeS’cie Beerpong – 20 december
Op 20 december organiseerde de Sport-en
Spelcommissie een beerpong-toernooi. Het
pand van Unitas bleek hier een goede locatie
voor. De SeS’cie had een schema gemaakt
waardoor we in tweetallen konden beginnen
aan een mooi toernooi! De teams bleken aan
elkaar gewaagd en het werd nog een
spannende strijd! De winnaars kregen een
mooie prijs mee naar huis, en er was een
poedelprijs voor de verliezers.
SeS’cie Gymles – 12 februari
We zijn ook dit jaar weer gaan gymmen met
de SeS’cie. Een gezellige klas van 20 studenten
is dinsdag 12 februari weer eens fanatiek
achter een bal aan gelopen en heeft in de
touwen geslingerd. We hebben trefbal
gespeeld, matjesvoetbal gedaan en zijn
natuurlijk geëindigd met apenkooien. De
alcohol is er uit gezweet, de bierbuiken
geslonken en groot deel van de deelnemers
had de volgende dag spierpijn, dus de middag
was geslaagd.
SeS’cie RW-quiz – 26 februari
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Dinsdag 26 februari heeft de SeS’cie weer de
ruimtelijke kennis van de leden van Ibn
Battuta op de proef gesteld. “Hoelang duurt
een treinritje van het meest noordelijke station
naar het meest zuidelijke station in
Nederland?”, “Waar staat de hoogste toren
van de BeNeLux?” en “Wat is Juist?” zijn
voorbeelden van de 100 vragen beslaande
quiz. Van de bijna 80 deelnemers zijn
Gernand Stockman en Martijn Knol de
absolute winnaars.

SeS’cie Lift experience – 8 maart
Ondanks de weinige inschrijvingen heeft de
SeS’cie besloten toch afgelopen vrijdag 8
maart zes enthousiaste leden van Ibn Battuta
het land in te sturen met vele diverse
opdrachten. Het resultaat was een bezoekje
van Paul Steeneken en Marc Boogert aan het,
op het moment gesloten, dolfinarium en een
een fotoshoot van Lisette Woltjer en Jorren
Westra met diverse ministers op het
binnenhof. Sietze Soet en Sabine Sterk
hadden iets minder geluk en zijn na de
lantarenpaal in Eelde maar gaan opwarmen in
een hangmat van de Ikea. ’s Avonds in de drie
gezusters hebben we met de deelnemers,
SeS’cie en bestuur alle bijzondere verhalen
gehoord en geproost op een kleine maar
geslaagde activiteit.
SeS’cie Voetbaltoernooi – 26 maart
Op 26 mei vond de eerste activiteit van de
nieuwe Ses’cie plaats. Een voetbaltoernooi op
’t Zernike was de perfecte manier om het
seizoen mee te openen. Een makkelijke
toegankelijke activiteit waar tussen het

studeren aan mee gedaan werd. Met zo’n 20
inschrijvingen en fantastisch voetbalweer was
het heerlijk om even stoom af te blazen en
nieuwe mensen te leren kennen.
SeS’cie Kickboksen – 23 mei
Op 23 mei organiseerde de Ses’cie een zeer
originele sportieve activiteit. Het ging hier om
een echte les kickboksen voor beginners. In
ongeveer ander halfuur tijd kreeg een klein
groepje leden van Ibn Battuta enkele
basistechnieken uitgelegd, waarna er tijd was
voor veel fysieke inspanningen en enkele
sparpartijen.
Wintersportcommissie(Wintercom)
Net als het jaar daarvoor werd de wintersport
georganiseerd door de Wintercom. Dit jaar
bestond deze commissie uit Ingo van
Lohuizen, Paul Steeneken, Thom van der
Gragt, Cristian Wessels en vanuit het bestuur
Lucas Vaartjes. Vanwege studie gerelateerde
omstandigheden was Cristian Wessels helaas
genoodzaakt uit deze commissie te treden.
Desalniettemin hebben de overgebleven
jongens er voor gezorgd dat ook dit jaar de
wintersport weer een succes werd.
Wintercom Schaatsen – 11 december
Op dinsdag 11 december 2012 ging een groep
van zo’n 15 Ibn’ers warm gekleed richting
Kardinge om samen met de Wintercom het ijs
onveilig te maken. Om acht uur konden e de
baan op en werden de schaatsen
ondergebonden. Zowel beginners als
gevorderden stonden samen op het ijs. Met
vermoeide benen keerden we voldaan terug
naar het centrum van Groningen, waar nog
gezellig een biertje gedronken werd in ’t
Pleidooi.
Wintersportreis Saint Jean d'Arves –
4 t/m 13 januari
Op vrijdag 4 januari vertrok er een bus met 24
Ibn’ers richting Saint Jean d'Arves. De
kerstvakantie was bijna afgelopen maar voor
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sommigen was dit nog niet genoeg. Deze
mensen plakten er nog even een weekje bij
aan. Na een lange maar gezellige busreis
kwamen we vroeg in de ochtend aan in ons
dorp. Vermoeid of niet, een hele dag op de
piste stond ons voor de boeg. Even snel alle
spullen in het depot dumpen, skipassen
ophalen en hup de lift in. Begeleidt door
ervaren skiërs of snowboarders gingen de
beginners de berg af. Het weer was prachtig
en dat gold trouwens voor de hele week. De
ervaren wintersporters hadden de smaak al
flink te pakken en begonnen meteen met het
gebied te verkennen. Na een hele dag te
hebben geskied of geboard kon iedereen de
kamers in om de busreis en inspanningen op
de piste eindelijk van zich af te douchen.
Opgefrist en wel werd per kamer gekookt en
gegeten. Na even goed uitgerust te hebben
kwamen de eerste biertjes op tafel,
verschillende spellen werden gespeeld maar
vooral bierpoker bleek erg in de smaak te
vallen. Zulke avonden herhaalden zich
eigenlijk de hele week waardoor de groep zich
steeds meer begon te mixen. De twee
avonden in de Vie bar waren daarnaast ook
erg gezellig mede door de twee gratis fusten
bier. Halverwege de week werd nog een
uitstapje gedaan naar het naastliggende dorp
st. Sorlin. Donderdagnacht hadden we het
geluk dat het flink sneeuwde, dit zorgde
ervoor dat we vrijdag en zaterdag nog twee
supergave dagen hadden om lekker door de
Tiefschnee te knallen. Vermoeid maar voldaan
keerden we terug naar Groningen,
nagenietend in de bus van een weer
belachelijk mooie wintersport!
Werkgroep Ameland
Uit ervaring is gebleken dat een Werkgroep
tijdens het introductieweekend een welkome
helpende hand is. Vandaar dat ook dit jaar
weer een werkgroep is aangesteld om het
introductiekamp voor de eerstejaars in goede
banen te leiden. De werkgroep bestond dit

jaar uit Jan-Aike Noordermeer, Wieke Ijbema,
Albert-Henk Kingma, Peter Schotsman) en
vanuit het bestuur Kim van der Zande en
Paula Bongertman.
Introductiekamp – 7 t/m 9 september
Na een interessante busreis werden de
eerstejaars afgezet bij de haven van Holwerd.
De bootreis verliep spoedig en ook de fietsen
waren snel voorzien. Na een inschrijving bij
het Zwanewater was het al snel tijd voor de
eerste biertjes en een lekkere stevige maaltijd.
Vervolgens was het tijd voor wat traditionele
liederen. Het Ibn lied en het Gronings
volkslied werden luidkeels meegezongen.
Toen dit afgelopen was, was het tijd voor een
avond vol kennismakingsspelletjes. Eerst werd
in de accommodatie een ludieke variant van
ganzenbord gespeeld, waarna het lopen was
richting het bos voor enkele originele
activiteiten. Eenmaal teruggekomen was het
de hoogste tijd voor een feestje. Rood en wit
was het thema en dit werd door sommigen op
zeer originele wijze geïnterpreteerd. Het werd
een
geslaagd
feestje.

De volgende dag werden de eerstejaars op
luide wijze gewekt en klaargemaakt voor de
ochtendgymnastiek. Het pedelgenootschap
liet iedereen rennen, springen en door een
tunnel kruipen. Het ontbijt smaakte hierdoor
extra goed. Tijdens het ontbijt was het ook de
bedoeling om lunchpakketjes samen te stellen,
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want de rest van de ochtend stond in het
teken van de fietstocht. Vele geografisch
interessante plekken werden bezocht en er
was zelfs tijd voor een bakje koffie bij het
ouderlijk huis van Martinus Spoelstra. Na een
route van maar liefst 26 kilometer werden de
eerstejaars alweer opgetrommeld om zich te
melden op het voetbalveld voor de
spelletjesmiddag. Gelukkig scheen de zon,
want het was wel fijn om je te kunnen drogen
na het incasseren van ladingen yoghurt, meel
en
water.
Toen de rijst met saté stokjes naar binnen
waren gewerkt kwamen groepjes eerstejaars
samen voor het voorbereiden van hun stukjes
voor de bonte avond. Er werden op deze
avond vele leuke toneelstukjes, liederen en
imitaties van ouderejaars opgevoerd. Hierna
volgde een feest met het thema “wat ik
vroeger wilde worden’. Net als de avond
hiervoor zag iedereen er fantastisch uit met
een speciale vermelding voor het M&M’s pak
van
Albert-Henk.
De zondag stond in het teken van uitbrakken
en terugreizen. De fietsen werden
teruggebracht, de boot werd volgeladen en er
werd gehoopt op een extra bus naar
Leeuwarden. Helaas was van dat laatste geen
sprake, dus werd het proppen. Uiteindelijk is
iedereen toch veilig thuis gekomen en kan er
gesteld worden dat het introductiekamp een
succes was.
Werkgroep Bedrijfsbezoeken
Na het succes van de afgelopen jaren is er ook
dit jaar voor gekozen om een werkgroep
bedrijfsbezoeken samen te stellen. Dit jaar
bestaat deze uit Caspar Vroege, Jorian Wals,
Ellen Stutterheim, Eva Bennen en Kim van
der Zande vanuit het bestuur.
Bedrijfsbezoek Tebodin – 22 juni
Op vrijdag 22 juni 2012 hebben we een kijkje
in de keuken mogen nemen bij Tebodin.
Tebodin is een advies- en ingenieursbureau op

het gebied van o.a. infrastructuur en milieu.
Met een groep van 12 studenten kregen we
eerst een rondleiding over de werkvloer, een
erg leuke manier om te zien waar de mensen
binnen het bedrijf zich mee bezig houden.
Volgend op deze rondleiding een leuke
presentatie over het bedrijf en de uitleg van de
case waar de studenten mee bezig mochten.
Aan het eind van de middag werden, met een
borrel in de hand, alle oplossingen van de case
gepresenteerd aan zo’n 15 werknemers van
Tebodin. Afsluitend is er genetwerkt en
geborreld in café de Toeter.
Bedrijfsbezoek CBRE – 21 september
Het bedrijfsbezoek bij CB Richard Ellis was
een geslaagde dag. Vrijdag 21 september 2012
is een grote groep van 19 studenten afgereisd
naar Schiphol voor een leuke dag in het kader
van vastgoed. Na zo’n lange treinreis was de
ontvangst met lunch erg welkom. Deze werd
gevolgd door een presentatie over de
bezigheden van het bedrijf. Vervolgens zijn
we een keer echt het veld in geweest. Strak in
pak banjerden we door het zand, over de
bouwplaats van het Nieuw Amsterdam
Gebouw, waar men druk bezig is met een
drastische de renovatie. Na dat we het stof
van onze jasjes hadden geklopt was het tijd
voor het WTC op de Zuid-As. De dag werd
afgesloten met een borrel in een gezellig café
in de plint van dit grote, indrukwekkende,
dynamische stuk vastgoed.
Bedrijfsbezoek Weusthuis en Partners – 1 februari
Vrijdag 1 februari zijn we al vroeg in de
ochtend verwelkomd in het prachtige pand
van Weusthuis en Partners op het Zuiderpark.
Met 15 deelnemers pasten we net in de
vergaderzaal in het souterrain. Na een lekker
kopje koffie begon Rob van Vliet met een
verhaal over hun werk als adviseurs. Daarna
vertelde Laura Been veel over de overgang
van de FRW naar het ‘echte’ werk. Als
afsluiting nog een rondleiding door het

Pagina 40 van 57

FACULTEITSVERENIGING DER RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN

Ibn Battuta
prachtig gerestaureerde monument. Een knus
en interessant bezoek!

Bedrijfsbezoek Procap – 1 maart
In samenwerking met Procap en Groningen
Seaports hebben we een ontzettend leerzame
middag gehad in het altijd mooie Delfzijl. De
18 deelnemers zijn in groepen ingedeeld en
hard aan het werk gezet met een casus over de
Eemshaven. Werknemers van Procap,
Groningen Seaports en de gemeente
Eemsmond kropen in de huid van een
stakeholder betrokken bij deze casus en
hebben vanuit die rol alle dringende vragen
van de teams beantwoord. Na de presentaties
van onze plannen hebben we nog even
geborreld en ons netwerk uitgebreid.
Werkgroep Schier
Vorig jaar is besloten een oude traditie nieuw
leven in te blazen, namelijk die van het
Schierweekend. Om dit te realiseren is destijds
een werkgroep opgericht. Deze bestond uit
Amarinske Verkerk, Evelien Meinders, Jorren
Westra, Marjolijn Dijk en Steven Wester.
Zij hebben een fantastische midweek
neergezet, wat er toe heeft geleid dat ook dit
jaar een werkgroep Schier is samengesteld. Dit
jaar bestaat de werkgroep uit Stan Vergeer,
Roos van Schie, Robin Neef, Lisette Woltjer,
Charlotte Puister en vanuit het bestuur
Marjolijn Dijk.
Schiermidweek – 10 t/m 12 juli

Op 10 juli ging een groep van 40 Ibn’ers met
de boot naar Schiermonnikoog om hier de
zomervakantie in te luiden. Het feest begon al
in de bus op weg naar de boot, waar menig
klassieker hard werd meegebruld. Op de boot
kwamen de boxjes en de hitjes tevoorschijn,
welke drie dagen lang over de camping
hebben gegalmd. De eerste dag bestond
vooral uit de tenten verdelen, de spullen
uitpakken en de korte broek aandoen, want
het was ineens toch wel heel warm! De
bierschappen van de plaatselijke SPAR
werden leeggehaald, en het feest kon
beginnen. Als je op Schiermonnikoog bent
kan één ding natuurlijk niet ontbreken: de
Toxbar! Hier was het verbazingwekkend druk,
en Ibn heeft de kas van de kroeg flink gespekt
deze avond. Na dit mooie feest is een select
groepje mensen nog naar het strand gegaan,
waar een nog selecter groepje ging
nachtzwemmen. De volgende dag bestond
vooral uit uitbrakken, wakker worden en
chillen. ’s Avonds zijn we met de hele groep
uit eten geweest, waarna het hele feest van
biertjes drinken op de camping tot de Toxbar
tot het nachtzwemmen weer van voren af aan
kon beginnen.
Genootschappen
Dit jaar is er door vijf genootschappen een
activiteit georganiseerd voor de leden van Ibn
Battuta, namelijk door het Pedelgenootschap,
G.K.G. Roem & Rookworst, Nimby, G.G.D.L. en
Colectiva. Activiteiten bestonden onder andere

uit twee cantussen, een klaverjastoernooi en
een kerstdiner. Door het organiseren van deze
activiteiten vallen zij als enige genootschappen
onder de noemer ‘actief’. Van alle ‘actieve’
genootschappen wordt verwacht dat zij
eenmaal per jaar een activiteit voor de
vereniging organiseren.
G.G.D.L. From Dusk Till Dawn for Dummies –
21 juni
Hoewel deze ‘dummie’ variant niet zo heftig
was als zijn winterse equivalent, stond deze
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avond wel in het teken van overleven. Er
werd het nodige gestapt en al met al was het
een gezellige avond.
Cantus van het Pedelgenootschap – 9 oktober

Deze avond stond traditioneel in het teken
van het nuttigen van veel koud bier en
luidkeels gezang. Onder strakke begeleiding
van het Pedelgenootschap werden klassiekers
gezongen en veel nieuw ‘schachten’
verwelkomd.
Colectiva Kerstdiner – 18 december

Niet alleen het bestuur en commissies
organiseren leuke activiteiten bij Ibn Battuta,
ook genootschappen kunnen er wat van. De
jongens van Colectiva kregen het zelf voor
elkaar om een Kersdiner bestaande uit 5
gangen voor 34 personen te organiseren. En
een geslaagd diner was het. Vroeg in de
ochtend waren StanVergeer en Lucas Vaartjes
al begonnen met de ‘mise en place’,
vervolgens kon ’s middag in de professionele
keuken van Het Floreshuis verder gewerkt
worden. Een uitmuntende samenwerking
tussen de heren van Colectiva maakte dit
diner tot een groot succes. Er was gezorgd
voor een uitstekende ambiance dankzij de
aankleding en kerstmuziek. Ook de bediening
en bar waren tot in de puntjes goedverzorgd.
Al met al een avond die volgende jaar zeker
voor herhaling vatbaar is!

Optreden NIMBY (samenwerking met de EJC) –
18 december
Op deze donkere koude avond tegen het
einde van het kalenderjaar kon men genieten
van een optreden van NIMBY op het EJC
kerstfeest. Er kwamen zwoele, vrolijke en
dansbare nummers langs en er ontstond een
uitmuntende sfeer.
G.G.D.L. From Dusk Till Dawn – 21 december
Het was weer eens tijd voor de donkerste dag
van het jaar. Deze dag wordt al jaren ingevuld
door GGDL met een nacht vullend
programma. Ze begonnen al rond half vijf en
eindigden pas laat in de ochtend daarna. In de
tussentijd werden er spelletjes gedaan, bier
gedronken en gezellig geborreld.
G.K.G. Roem en Rookworst Klaverjastoernooi – 14
februari
Op deze liefdevolle dag hebben we ons weer
verzameld in het Floreshuis. Roem en
Rookworst had de nodige kaartspellen
klaarliggen en meer dan genoeg overheerlijke
rookworst. Ook was er deze keer een viertal
cursisten welke onder leiding van Jorn van der
Scheer de fijne kneepjes van het klaverjassen
hebben geleerd.
Cantus van het Pedelgenootschap – 12 maart
Voor sommige aanwezigen was het een lange
dag. Na de hele dag door Emmen te hebben
gelopen was het tijd voor de Cantus. Dat
mocht de pret niet bederven. Er werd luid
gezongen en er was genoeg drank om de
kelen goed te smeren. Iedereen heeft na het
einde goed de weg naar huis kunnen, soms
was hier alleen wat hulp voor nodig. De
cantus was geslaagd en zorgde samen met de
excursie naar Emmen ervoor dat het een
echte Ibn dag werd.
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Financieel
Jaarverslag
2012-2013
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Voorwoord en Toelichting
Op de volgende pagina’s kun je bekijken hoe
het de vereniging het afgelopen jaar op
financieel gebied is verlopen. Hierin staan alle
geldstromen die hebben plaatsgevonden van 1
juni 2012 tot en met 31 mei 2013. Om dit
verslag te maken is gebruik gemaakt van het
boekhoudprogramma
Conscribo.
Dit financieel jaarverslag zal op enkel punten
verschillen van de verslagen die voorgaande
jaren zijn gepresenteerd. 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 bestemd is Op de
balans staan twee nieuwe posten vooruit
ontvangen bedragen op de passiva en
vooruitbetaalde bedragen op de activa. Deze
rekeningen geven aan welke bedragen van te
voren zijn betaald of ontvangen voor
evenementen die nog na 31 mei plaats vinden.
Na de balans komt er een overzicht met alle
resultaten van het afgelopen jaar. Dit zal weer
anders gepresenteerd worden dan vorig jaar.
Bij de resultaten zijn nu de kosten en baten
van elkaar gescheiden. Op deze manier kan
het overzicht goed behouden worden. De
bedragen die zijn vastgesteld op de begroting
staan naast het gerealiseerde bedrag. Bedragen
kunnen zo goed met elkaar vergeleken
worden. Enkele bedragen zijn misschien
opvallend. De boekenverkoop heeft dit jaar
minder omzet gedraaid dan vorig jaar. Dit
kwam doordat enkele boeken die normaal veel
verkocht werden niet meer leverbaar of
überhaupt
nodig
waren.
De

administratiekosten zijn dit jaar een stuk lager
uitgevallen. Dit komt voornamelijk door de
printkosten die met invoering van het nieuwe
printsysteem bijna gehalveerd zijn.
Ook bij de reserveringen staan enkele
bijzondere bedragen. De reservering voor de
Almanakcommissie is dit jaar erg hoog
vanwege de hoge bedragen die vorig aan
acquisitie zijn opgehaald maar uiteindelijk op
de reservering terecht zijn gekomen. Er is een
reservering van 65 euro gemaakt voor
activiteitensubsidie. Dit was bedoeld voor
activiteiten die voor 18 juni maar na 31 mei
plaatsvonden.
Aan het eind van dit Financieel Jaarverslag
vind je de lijst met crediteuren en debiteuren.
Deze lijst is een momentopname van 31 mei
2013. Deze lijst is qua hoeveelheid geld
vergelijkbaar met vorig jaar en er zal aan
gewerkt moeten worden deze lijst zo klein
mogelijk te maken. Op dit moment is aan veel
crediteuren al voldaan zoals de carrièredag en
declaraties van de faculteit waar veel geld mee
gemoeid is.
De Kascommissie heeft mij dit jaar goed
geholpen met het maken van onder andere de
begroting, halfjaarbalans en natuurlijk dit
jaarverslag. Ik wil bij dezen dan ook Guido,
Moniek en Neeltje hartelijk danken voor hun
medewerking
afgelopen
jaar.
Namens het 52e bestuur van Ibn Battuta,
Niels van den Brink
Penningmeester
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Balans 1 Juni 2013
Rekening
Betaalrekening
Evenementen rekening

€
€

Spaarrekening
Kas
Dassen

€
€
€

1-6-2012
1-6-2013
1.206,97 €
522,42
7.425,77 €
278,32

3.707,97 €
609,48 €
255,00 €

11.090,30
433,25
15,00

€

824,82

Rekening
Eigen Vermogen
Reservering Activiteitensubsidie

1-6-2012
1-6-2013
€ 6.970,55 €
6.974,87
€
€
63,00

Reservering Almanakcommissie
Reservering Acquisitie
Reservering Carrieredag
Reservering commissiebedankjes
Reservering commissiekleding
Reservering Eerstejaarscommissie
Reservering EGEA Groningen
Reservering EGEA summerevent

€
340,53 €
€ 4.515,00 €
€ 1.000,00 €
€
€
€
€
€
83,65 €
€
566,45 €
€
329,93 €

Reservering Excursiecommissie
Reservering Financieel Adviseur

€
€

211,56 €
251,07 €

211,56
251,07

Reservering Lustrumcommissie

€ 1.255,96 €

2.559,71

Reservering Sport en Spel commissie

€

Reservering Website

€ 2.000,00 €

-

Reservering Fust 51/52e bestuur

€

-

Reservering Penning
Reservering Borrels
Girugten Reserveringen
Reservering onvoorziene kosten

€

200,00 €
€
€ 1.507,15 €
€

400,00
570,00
1.507,15
215,00
14.610,87

662,03
2.500,00
1.100,00
61,40
75,00
147,30
566,45
329,93

56,85 €

56,85

235,00 €

Crediteuren

€ 16.165,36 €

Debiteuren
Vooruitbetaalde bedragen

€
€

22.483,87 €
€

20.148,08
824,82

Vooruitontvangen bedragen

€

€

450,00

Totaal

€

35.689,06 €

33.312,19

Totaal

€ 35.689,06 €

33.312,19

Vooruitbetaalde bedragen
Vooruitbetaald Overdracht

€

424,82

Vooruitbetaald WG Schier

€

400,00

Totaal

€

824,82
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Vooruit ontvangen bedragen
Vooruit ontvangen Galakaartjes

€

450,0

Totaal

€

450,0
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Reserveringen
Activiteitensubsidie
Mutaties Plus
Van Balans
€
Reservering 2 activiteiten €

63,00

Naar Balans
Totaal

€
63,00 €

Almanakcommissie
Van Balans
Naar Almanak 2012-2013
Resultaat 2012-2013
Naar Balans
Totaal

€

Mutaties Min

Mutaties Plus
€

340,53

€

662,03

€

1.002,56

Acquisitie
Mutaties Plus
Van Balans
€
Naar Resultaat 2012-2013
gegenereerd 2012-2013
€

Mutaties Min
€

340,53

€
€

662,03
1.002,56

Mutaties Min
4.515,00
€

4.515,00

€
€

2.500,00
7.015,00

2.500,00

Naar Balans
Totaal

€

7.015,00

Carrieredag
Van Balans
Resultaat 2012-2013

Mutaties Plus
€
€

1.000,00
281,22

Naar Balans
Totaal

€

1.281,22

Commissiebedankjes
Van Balans
Kleding Acie Sescie

Mutaties Plus
€
€

75,00

Naar Balans
Totaal

€

75,00

Commissiekleding
Van Balans
Bedankjes 2012-2013

Mutaties Plus
€
€

61,40

Naar Balans
Totaal

€

75,00

Eerstjejaarscommissie
Van Balans
Reservering eindfeest

Mutaties Plus
€
€

83,65
63,65

Naar Balans
Totaal

€

€
147,30 €

EGEA Summerevent
Van Balans

Mutaties Plus
€

329,93

Naar Balans
Totaal

€

€
329,93 €
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63,00
63,00

Mutaties Min

€
€

1.281,22
1.281,22

Mutaties Min

€
€

75,00
75,00

Mutaties Min

€
€

61,40
75,00

Mutaties Min

147,30
147,30

Mutaties Min

329,93
329,93
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EGEA
Van Balans

Mutaties Plus
Mutaties Min
€
566,45

Naar Balans
Totaal

€

Financieel Adviseur
Van Balans

Mutaties Plus
Mutaties Min
€
251,07

Naar Balans
Totaal

€

Lustrumcommissie
Van Balans
Deel contributie

Mutaties Plus
Mutaties Min
€
1.255,96
€
1.303,75

Naar Balans
Totaal

€

Sport- en spelcommissie
Van Balans

Mutaties Plus
Mutaties Min
€
56,85

Naar Balans
Totaal

€

Website
Van Balans

Mutaties Plus
Mutaties Min
€
2.000,00

566,45

251,07

2.559,71

56,85

€
€

€

251,07

€

251,07

€
€

€
€

Nieuwe Website
Naar Balans
Totaal

€

Fusten/Borrels
Van Balans
Naar resultaat 2012-2013
Reservering Borrels

Mutaties Plus
Mutaties Min
€
235,00
€
€
570,00

Naar Balans
Totaal

€

Penning
Van Balans
Reservering 2012-2013

Mutaties Plus
Mutaties Min
€
200,00
€
200,00

Naar Balans
Totaal

€

Girugten
Van Balans

Mutaties Plus
Mutaties Min
€
1.507,15

Naar Balans
Totaal

€

Onvoorziene kosten
Van Balans
Reservering 2012-2013

Mutaties Plus
Mutaties Min
€
€
215,00

Naar Balans
Totaal

€
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€
€
2.000,00 €

705,00

400,00

400,00

215,00

566,45
566,45

€
€

€
€

€
€

€
€

2.559,71
2.559,71

56,85
56,85

2.000,00
2.000,00

235,00

570,00
705,00

400,00
400,00

1.507,15
400,00

215,00
215,00
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Resultatenrekening tot 1 juni 2013
Kosten
Activiteiten subsidie
Representatie en Promotie
Constitutieborrel
Nieuwjaarsreceptie
Administratie
RvA
Diversen
Bestuurszaken

Begroting 2012/2013
€
1.200,00
€
1.200,00
€
1.019,35
€
400,00
€
1.206,00
€
500,00
€
350,00
€
531,97

Realisatie
Resultaat
€
1.167,28 €
32,72
€
891,95 €
308,05
€
1.019,35 €
€
382,59 €
17,41
€
957,31 €
248,69
€
483,79 €
16,21
€
368,63 €
18,63€
520,90 €
11,07

website
Computers
Actief Leden Uitje
Introductie
Koffieuren
ALV
Commissiekledingbijdrage
Commissiebedankjes
Bestuurspakbijdrage
Borrels en Feesten
Almanakcommissie
EJC
Excursiecommissie
EGEA
Wintercom
Lezingencommissie
Sport en Spel commissie
WBB
Werkgroep Schier
KBE
Workshops
Kledinglijn
Business Course
NGPS
Verliezen vorig Boekjaar
Reserveringen contributie
Reservering Acquisitie 2012-2013
Andere reserveringen
Afboekingen

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

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

Resultaat
Totaal

€
€
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1.000,00
1.000,00
1.300,00
141,84
50,00
350,00
575,00
500,00
510,00
1.509,58
400,00
500,00
200,00
66,00
5.439,00
3.500,00
615,00

13,00 €
24.076,74 €

735,70
914,76
1.088,75
174,24
62,00
229,99
539,80
348,95
510,00
1.431,70
222,00
465,78
122,60
16,80
824,45
5.475,75
2.500,00
415,00
63,80

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

264,30
85,24
211,25
32,4012,00120,01
35,20
151,05
77,88
178,00
34,22
77,40
49,20
824,4536,751.000,00
200,00
63,80-

4,32 €
21.938,19 €

8,68
2.138,55
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Baten
Contributie
Afboekingen
Donateurs
Boekenverkoop
Rente
BEC
Carrieredag
Girugten

Begroting 2012/2013
€
10.360,00
€
1.062,10
€
1.000,00
€
2.420,64
€
200,00
€
€
€
-

Realisatie
€ 10.430,00
€
€
734,30
€ 2.143,28
€
172,50
€
4,87
€
181,22
€
17,68

Resultaat
€
70,00
€ 1.062,10€
265,70€
277,36€
27,50€
4,87
€
181,22
€
17,68

Acquisitie 2012-2013
Contract Pleidooi
Acquisitie 2011-2012
Boogie Nights
Baten Vorig Boekjaar
Totaal

€
€
€
€
€
€

€ 2.500,00
€
750,00
€ 4.515,00
€
9,28
€
480,06
€ 21.938,19

€
€
€
€
€
€

Afboekingen
Joren Zwaan entree lustrumfeest
Gebouw passen 2007-2008
Kasverschil rekening
Kasverschil kas
Twee stropdassen
deelnemer Carrieredag 2012
Declaratie BEC 2012
BEC foto 2012
Declaratie FRW

kosten
€
€

totaal
resultaat

3.500,00
965,00
4.515,00
54,00
24.076,74

baten
5,00
72,00
€
€

0,50
47,81

€

10,49

€
€

6,05
2,05

€
€

122,60 €
63,80

58,80

€
€
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30,00
7,50

1.000,00215,0044,72480,06
2.138,55
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Commissies
Almanakcommissie
Reservering Almanakcommissie
Afname Almanakken FRW
Bijdrage contracten
Drukker
Advertenties Almanak
Almanak uitreiking
Nieuw reservering
Totaal

Kosten

€
€
€
€

Buitenlandse Excursiecommissie
Deelnemers Bijdrage
Advertenties BEC boekje
Transport kosten BEC
BEC Hostels
Activiteiten BEC
BEC Overige
Teruggave Deelnemers
Totaal
Resultaat
Excursiecommissie
Excursie Universiteitsmuseum

Baten
€
€
€

2.948,03
500,00
100,00

3.816,00
€

980,00

4.528,03 €

4.528,03

50,00
662,03

Kosten

Baten
€
€

25.970,00
255,00

€
€
€
€
€

17.130,53
4.708,70
1.346,31
483,15
2.551,44

€

26.220,13 €
€

26.225,00
4,87

kosten

Baten

€

23,00

€

397,00

Emmen
Entree Emmen
deelnemersbijdrage
Excursie bedankjes

€

Activiteitensubsidie
Totaal
Resultaat

€
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€

232,50

€

241,17

53,67

473,67 €
€

473,67
-
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Eerstejaarscommissie
EJC BBQ
Kosten
Baten

Kosten
€

EJC Martinitoren
Kosten
Baten

€

EJC paintball
kosten
activiteiten subsidie

€

Overige kosten
Activiteitensubsidie voor balans

€

Totaal
Resultaat

€

EGEA

Kosten

Kosten EGEA BBQ
Baten EGEA BBQ
Activiteitensubsidie BBQ

€

Tweede Introductie
Kosten
FRW tweede intro EGEA

€

Eerste Introductie
kosten
FRW decla eerste intro EGEA

€

Declaraties

€

Baten
145,90

€

Lezingencommissie
Lezingen
Zaalhuur + Onkosten
Vergoeding FRW

€
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23,50

€

148,00

€

37,56

€
€

372,06
-

8,16

372,06

Baten
169,22
€
€

135,00
34,22

€

332,50

€

450,40

€

41,40

332,50

450,40

41,40

993,52 €
€

993,52
-

Baten

800,39

activiteitensubsidie
Totaal

€

148,00

Kosten

€

163,00

70,00

Activiteiten subsidie
Totaal
Resultaat

€

800,39

€

582,29

€

218,10

€

800,39
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Sport- en Spelcommissie
EK-Poule
Teruggave
Deelnemersbijdrage
Beerpong
Kosten
Deelnemersbijdrage
Ses'cie gymen
Zaalhuur

Kosten
€

Baten
55,00

€

€

45,00

€

90,00

€

222,00

€

82,50

€

120,15

559,65 €

559,65

88,70

€

46,53

€

206,82

RW-quiz
kosten
Baten
Kickboksen
kosten

€

150,00

baten
Overige
activiteitensubsidie

€

Totaal

€

Wintersportcommissie
Deelnemers
Wintersportreis
Borg
Advertenties
Truien
Fust
Overig
activiteitensubsidie

12,60

Kosten
€
€

8.770,00
1.800,00

€
€
€

304,92
200,00
92,50

Totaal
Resultaat

€

Carrièredagcommissie
Boekjes Carrièredag
Deelnamegeld

Kosten
€

11.167,42

5.843,30

Overig

€

265,28

Bijdrage Bedrijven
Website
Reservering

€
€

36,30
100,00
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€
€

1.800,00
60,00

€

8,38

€
€

11.167,42
-

Baten

€

€

Baten
9.299,04

411,40

Locatiekosten

Totaal
Resultaat

€

6.656,28

€

712,50

€

6.125,00

€
€

6.837,50
181,22
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Debiteuren/Crediteuren

Jaar
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013

Omschrijving + Naam
Herstel Neeltjes jaar Carrieredag Pro Geo !
Teruggave NGPS (VUGS)
Overdracht 2012
wintersport Boekje Pedelgenootschap
Kledinglijn drie shirts
Sponsoring StudyStore
declaratie faculteit BEC bijdrage
Debiteuren BEC boekje
Carrieredag Oranjewoud BV
Carrieredag Kadaster
Carrieredag Witteveen
+ BosWaterschap
bedrijfsbezoek
Noorderzijlfest
Declaratie Faculteit Drukkosten Girugten
Declaratie Faculteit Lezingen
Declaratie Faculteit Posters
Declaratie faculteit Frankeerkosten
Declaratie faculteit EGEA
Declaratie Faculteit
Wasautomatenverhuur sponsoring
50 Almanakken voor de faculteit
Grontmij Hoofdsponsoring 2012-2013
Drie deelnemers KBE
Debiteuren boottocht Ameland

2012-2013

Debiteuren Introkamp 2012
Le'cie Bec Boekje
BEC '10 '11 BEC Boekje
Mariette Pepping Geld BEC
M.Vreeman 1 overnachting
Deelnemer KBE
Pro Geo verzendkosten carrieredag
Deelname geld Batavierenrace
Dubbel betaalde factuur Inventus
Oranjewoud Carrièredag
BAN carrièredag
Kadaster carrierdag

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

Crediteur
€ 154,79
€ 34,15
€ 35,22
€ 30,00
€ 37,50
€ 1.008,12
€ 184,00
€ 180,00
€ 1.100,00
€ 900,00
€ 1.100,00
€ 300,00
€ 1.135,26
€ 169,69
€ 348,43
€ 49,97
€ 332,50
€ 184,00
€ 245,00
€ 500,00
€ 1.750,00
€ 250,41
€ 13,65
€ 607,60
€ 15,00
€ 30,00
€ 490,00
€ 20,00
€ 89,48
€ 226,74
142,95
€ 171,60
€ 1.050,00
€ 520,00
€ 620,00
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Jaar
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2010-2011
2009-2010
2009-2010
2009-2010
2009-2010
2009-2010
2009-2010
2009-2010
2009-2010
2009-2010
2009-2010
2009-2010
2009-2010
2009-2010
2009-2010
2008-2009
2008-2009
2008-2009
2008-2009
2008-2009
2008-2009
2008-2009
2008-2009
2008-2009
2008-2009
2007-2008
2007-2008
2007-2008
2007-2008

Omschrijving + Naam
Ewoud Vuuregge deelname lustrum
studystore sponsoring contract
van Werven sponsoring bestuur
Henk Jan Bierling bestelling lustrumboek
Lawrence cardogan Lustrum weekend
FRW Restant verzendkosten
Grontmij sponsoring bestuur
Kaw architecten Sponsoring
Drukkosten Girugten Geo Promotion nummer
Mundus vergoeding website NGPS
Pro Geo vergoeding verzendkosten carrieredag
Rumba Sponsoring
jacob steinbock deelname geld BEC 2010
Cees Atteman BATA 2009
FRW bijdrage Lezingenreeks
Jeroen kreeft Appelscha '09
Carierredagcommissie advertentie wintercom
Ardan Kockelkoren uitwisseling wenen
Camping seedune reservering schierweekend
Gerard Roemers sescie spelavond
Deelname NGPS
van Dongen en Kotmans appelscha '09
Decisio Acquisitie
Bernard Bakker Appelscha
vulpunt advertentie bec boekje
BEC 2010 advertentie wintercom
Robert Vos EGEA BBQ
Pro Geo advertentie BEC boekje
Rik Hutting wintersport 2009
Selexyz adverteren almanak
Nijsingh advertentie BEC boekje
Rumba adverteren alamanak
Pieter Lok spelavond
NIG advertentie BEC boekje
Jacob Steinbock appelscha '08
Rumba sponsoring
Michiel Tichelaar sescie spelavond
Rijkswaterstaat carrieredag 2008
Zem Yildiz martinitoren
Sander de Boer Boekenverkoop
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Debiteur Crediteur
€ 2,50
€ 1.000,00
€ 330,00
€ 14,00
€ 50,00
€ 414,68
€ 330,00
€ 100,00
€ 933,50
€ 28,56
€ 250,00
€ 100,00
€ 300,00
€ 34,80
€ 50,00
€ 59,65
€ 25,00
€ 55,91
€ 160,00
€ 5,00
€ 45,00
€ 70,60
€ 390,00
€ 39,25
€ 30,00
€ 20,00
€ 6,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 250,00
€ 30,00
€ 175,00
€ 5,00
€ 50,00
€ 66,30
€ 75,00
€ 5,00
€ 550,00
€ 4,50
€ 36,77
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Jaar
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013

Activiteitensubsidie
Omschrijving
+ NaamTeruggave 10 Debiteur
BEC
deelnemers
Terugbetaling
Amarinske Verkerk
BEC
2012
10x Teruggave
deelnemersbijdrage
NGPS
7,50
PP
Terugbetaling Merchandise
Thom van der Gragt
Betaling
Shirts inventus
Boekenverkoop
aandeel Pro Geo
2012-2013
Carrieredag aandeel Pro Geo
Declaratie
naambordjes
carrieredag
H.J.J. de Jonge
te Vlagtwedde.
110 km a 0,19 ct p.km
Teruggave BEC (Bijzondere
Teruggave BEC Deelnemers € 47,96
Teruggave BEC Deelnemers € 59,40
Teruggave BEC Deelnemers € 33,56
Teruggave BEC Deelnemers € 45
Constanze Reiskosten vergoeding
Telefoonkosten Yaniek Schuring
Crediteur Jan-Aike BEC kosten
Taxi
vergoeding
Niels(Zonder
van denBTW)
Brink
Catering
Carrieredag
Crediteur:
FRWContributie Pieter de
Terugbetaling
Roest
teruggave borg Keyzer (70 euro nog
naar lucas)
Titia declaratie EJC BBQ
Decla 26 Introkamp

2012-2013

Auto declaratie Jan-Aike
Begroot bedrag BEC boekjes
Wijziging Wizz air

2011-2012
2011-2012
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Crediteur
€ 6,10
€ 10,00
€ 75,00
€ 20,00
€ 104,42
€ 850,00
€ 187,48
€ 16,09
€ 21,00
€ 447,26
€ 239,80
€ 831,60
€ 402,78
€ 630,00
€ 50,00
€ 22,58
€ 138,39
€ 20,00
€ 5.843,30
€ 14,00
€ 70,00
€ 21,00
€ 7,94
€ 33,42
€ 175,00
€ 248,32
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Jaar
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
2010-2011
2010-2011
2009-2010
2009-2010
2009-2010
2008-2009
2008-2009
2008-2009
2007-2008
2007-2008
2006-2007
2005-2006

Resterende BEC
Omschrijving
+ Naam
deelnemers
Debiteur
betaling 2012
FRW teveel gedeclareerd 2012
Website Carrièredag
BEC Hostel Chisinau
TNT bezorgkosten lustrumboeken
Carrieredagcommissie bedanken
EBF logo op koffiekamer deur
Stijn Tegoed nog te declareren Bata
Jochem Dijkstra teveel betaald Gala
Facilitait Bedrijf drukkosten boekje
Facilitait bedrijf verzendkosten
Geo promotion Walki Talki's
Geo Promotion badges
Facilitait bedrijf verzendkosten
Marco vellinga Muziek gala
Pieter Meijer parachuttesprong
Mundus deelnamegeld NGPS
Mundus bijdrage NGPS
Leden Divers teruggave geld
Tim van der Laar
Rijksuniversiteit Groningen
FRW teveel betaald egea
EGEA groningen
Intercom BEC foto DVD
FRW introductie EGEA teveel
Nirov teveel gefactureerd
Facilitait bedrijf zaalhuur
facilitait bedrijf carrieredag 2006
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Crediteur
119,17
€ 158,54
€ 35,70
€ 458,00
€ 7,50
€ 50,00
€ 50,00
€ 21,00
€ 37,50
€ 62,97
€ 141,34
€ 30,00
€ 50,00
€ 690,00
€ 25,00
€ 200,00
€ 60,00
€ 250,00
€ 104,84
€ 78,36
€ 25,00
€ 20,72
€ 251,94
€ 50,00
€ 9,90
€ 63,36
€ 25,00
€ 1.062,10
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Breek ons de bek niet open!

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