FACULTEITSVERENIGING DER RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN

Ibn Battuta
Voorwoord
Groningen, juni 2014
Voor je ligt het secretarieel en financieel
jaarverslag van de faculteitsvereniging Ibn Battuta.
Ibn Battuta is sinds 19 juni 1961 de
Faculteitsvereniging
der
Ruimtelijke
Wetenschappen
van
de
Rijksuniversiteit
Groningen. De vereniging omvat de bachelor
opleidingen Sociale Geografie & Planologie en
Technische Planologie en daarnaast alle
masteropleidingen van de Faculteit Ruimtelijke
Wetenschappen. Al deze studenten hebben de
mogelijkheid om lid te worden van de vereniging.
Daarnaast kunnen ook alle schakelstudenten lid
worden van Ibn Battuta. De vereniging heeft ten
doel de belangstelling voor en de betrokkenheid
bij de ruimtelijke wetenschappen te bevorderen.
Daarnaast wil zij de maatschappelijke en
wetenschappelijke vorming van haar leden
stimuleren. Wij hebben deze doelen nagestreefd
door ons te focussen op studie- en carrièregerichte
activiteiten en daarbij professionalisering door te
voeren.
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. Het activiteitenoverzicht is
een beknopt overzicht van de activiteiten die door
Ibn Battuta zijn georganiseerd het afgelopen jaar.
Het representatieoverzicht geeft inzage in de
activiteiten waarbij de bestuursleden van Ibn
Battuta aanwezig zijn geweest. Daarna volgt een
uitgebreider overzicht van de activiteiten die door
zowel het bestuur als door commissies van Ibn
Battuta georganiseerd zijn. Het financieel
jaarverslag geeft een overzicht van de inkomsten
en uitgaven van Ibn Battuta tijdens dit
verenigingsjaar.
Het volgende hoofdstuk zal bestaan uit
persoonlijke terugblikken op het bestuursjaar van
de verschillende bestuursleden. Hierin worden de

hoogtepunten, zowel persoonlijk als voor de
vereniging beschreven.
Zonder alle actieve leden die zich het afgelopen
jaar hebben ingezet voor de vereniging kon Ibn
Battuta natuurlijk nooit draaiende worden
gehouden. Wij zijn dan ook heel erg blij met
iedereen die vol enthousiasme heeft deelgenomen
aan zowel het organiseren als het bijwonen van de
verschillende activiteiten. We willen jullie dan ook
heel erg bedanken hiervoor! De Raad van
Adviseurs waren afgelopen jaar altijd bereid om
ons van goed advies te voorzien. We hebben hun
dan ook vaak betrokken bij de vele zaken waar wij
als bestuur mee te maken kregen. Naast het goede
advies dat wij van de RvA ontvingen hebben wij
ook veel steun gekregen. Hiervoor willen we jullie
graag bedanken. De Kascommissie heeft ons
afgelopen jaar ook van veel advies voorzien op het
gebied van de financiën. Waar nodig hebben zij de
penningmeester geholpen. Het contact met de
faculteit was dit jaar goed en er is afgesproken dat
Ibn Battuta het komende jaar vaker in overleg gaat
met het faculteitsbestuur over de ontwikkelingen
van de vereniging.
In het bijzonder willen we alle donateurs
bedanken die de vereniging dit jaar weer financieel
hebben ondersteund. Ook adverteerders en
sponsoren willen we hierbij bedanken voor hun
steun.
Voor ons houdt het jaar alweer op, maar er staat
een prachtige opvolging klaar. Wij hebben het
volste vertrouwen in het nieuwe bestuur en willen
Ronald, Ellen, Steven, Wouter en Marc heel veel
succes en vooral ook heel veel plezier toewensen
het aankomende jaar. Geniet ervan!
Het 53e bestuur van Ibn Battuta,
Paul Steeneken
Hester Bijen
Jos de Lange
Amarinske Verkerk
Evelien Meinders
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Ibn Battuta
Woord van…
Woord van de Voorzitter
Een voorwoord, het is
niet
makkelijk.
Gelukkig staat er een
bak koffie voor m’n
neus om me scherp te
houden. Want dat is al
het eerste ding wat ik
nooit zal vergeten, ik
lust eindelijk koffie.
Niels, bedankt! Zonder
koffie had ik het
waarschijnlijk
niet
overleefd dit jaar. Met
koffie begon mijn bestuursjaar en met koffie
zal het ook eindigen. Want dit schrijven voelt
toch als een afsluiting. Terwijl ik dit schrijf
heb ik nog minder dan een week te gaan
voordat onze opvolgers het van ons
overnemen. Een jaar lang iedere dag naar het
Zernike, iedere dag weer op die stoel op die
plek. Het gaat toch een beetje als je eigen
plekje voelen. Nog een week en dan is dat
gewoon voorbij. Het 53e bestuur is klaar en
gaat, net als iedereen, het archief in. Maar het
was een geweldig jaar! Ik kan me nog
herinneren dat ik gebeld werd door Lucas.
Van de zenuwen liep ik maar op en neer in
huis. Net op het moment dat ik met al mijn
huisgenoten in de keuken sta, gaat de
telefoon. Conclusie: voorzitter. Ik stond even
met mijn mond vol tanden. Daarna een nieuw
snelheidsrecord traplopen in huis gehaald (tot
op heden niet doorbroken) en bijna mijn
hoofd gestoten tegen het plafond. De
volgende dag dringt het eigenlijk pas tot je
door. Je wordt de nieuwe voorzitter van Ibn
Battuta. Maar wat doet een voorzitter nou
eigenlijk? Ook Lucas wist niet echt antwoord
op die vraag. ‘Het komt vanzelf, je vormt je
eigen taken en het komt wel goed.’ Ah, goed
advies. Maar het klopt wel. Dus ik bied vast

mijn excuses aan Ronald, maar je krijgt van
mij hetzelfde antwoord. Je vliegt van hot naar
her en uiteindelijk is het jaar voorbij en heb je
van alles en nog wat gedaan. Een aantal
hoogtepunten van dit jaar waren toch wel het
Introductiekamp
op
Ameland,
de
Buitenlandse Excursie naar Georgië en
Armenië en de KBE naar Keulen. Maar het
meest bijzondere moment was wel de opening
van het universiteitslustrum met Koning
Willem-Alexander, waar we met het vaandel
hebben
staan
shinen.
Maar ook buiten de vereniging heb ik veel
mogen doen, zoals bijvoorbeeld de
begeleiding van Zwemfest, waardoor je veel
andere besturen leert kennen. Samen met deze
besturen sta je weer op constitutieborrels en
voor je het weet zit je ineens met een aantal
andere besturen ’s avonds te eten en muziek
te luisteren. Ik zal de constitutieborrels gaan
missen, maar gelukkig kan ik volgend jaar als
Pedel gewoon weer aanwezig zijn.
Een bestuur ben je natuurlijk niet alleen. Dat
ben je met elkaar. Hester, Jos, Amarinske en
Evelien, ik wil jullie heel erg bedanken voor
dit jaar! Het was geweldig en ik hoop zeker
dat we elkaar blijven zien. Maar er is ook nog
een zesde persoon, Lisette. Een jaar met zes
personen beginnen en halverwege met vijf
doorgaan drukt wel een stempel op je jaar.
Maar ook Lisette wil ik heel erg bedanken
voor
haar
inzet
en
toewijding.
Nu eindigt het dan toch echt voor ons. Nog
een weekje te gaan en dan is het zover.
Ronald, Ellen, Steven, Wouter en Marc, heel
veel succes komend jaar! Vergeet niet te
genieten, want voor je het weet is het weer
voorbij! Veel plezier!
Paul Steeneken - Voorzitter
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Ibn Battuta
Woord van de Secretaris
Er is alweer een jaar
voorbij gegaan, wat ging
dat snel zeg! Het
moment dat ik te horen
zou krijgen of ik in het
bestuur zou komen of
niet lijkt nog zo kort
geleden. Samen met
Evelien zat ik in
spanning af te wachten,
we kregen geen hap door
onze keel. En terecht
ook, ik had dit jaar voor
geen goud willen missen!
Ik kreeg de functie secretaris. Precies de
functie die ik ook graag wilde bekleden, ook al
was het mij nog altijd vrij vaag wat een
secretaris nou eigenlijk de hele dag doet. Het
standaard post halen en mails versturen was
me wel duidelijk, maar ik heb geleerd dat er
veel meer werk aan vast zit! Ik zou graag
willen vertellen wat, maar eigenlijk moet je het
gewoon zelf ervaren om te kunnen snappen
wat een functie dan wel een bestuursjaar echt
inhoudt. Naast het afronden van een
bestuursjaar ben ik dit jaar ook in staat
geweest om mijn bachelor af te ronden. Het is
dus zeker mogelijk om aan je studie te werken
naast je bestuurstaken. Het gaat erom dat je de
juiste prioriteiten legt. Dat is dan ook iets wat
ik dit jaar geleerd heb.
Een van de bijzonderste momenten vond ik
het moment dat wij als bestuur waren
uitgenodigd om koning Willem Alexander te
ontvangen met ons verenigingsvaandel. Hij
kwam naar het Academiegebouw om het
lustrum van de RUG in te wijden. We hebben
Ibn Battuta weer goed in beeld laten komen.
Een aantal hoogtepunten dit jaar waren
daarnaast toch wel het introkamp op
Ameland, de KBE naar Keulen en Münster,
de liftwedstrijd naar Berlijn waar we onze
oude bekende Jeroen Veerman een bezoekje
gingen brengen, de wintersport naar Flaine en

de BEC (hoewel ik helaas niet mee mocht met
de reis naar Georgië en Armenië).
Ook de constitutieborrels, waarvan ik er vele
heb mogen meemaken, zal ik zeker wel een
beetje gaan missen. Op dit soort borrels leer je
heel veel andere besturen kennen, wat het dan
ook hele gezellige activiteiten maakte om bij te
wonen als bestuurslid. Ook de momenten
waarop we als bestuur geprobeerd hebben te
brassen waren altijd vrij hilarisch. Vooral het
moment dat Jos aan het been van iemand over
de grond werd gesleurd zal ik niet snel
vergeten. Ook was ik als secretaris
verantwoordelijk voor het schrijven in het
gastenboek, hier maakte ik dan ook goed
gebruik van door een zo lang mogelijk verhaal
te schrijven. Ik hoop dat Ellen hier ook van
gaat genieten!
Een bestuursjaar kun je natuurlijk niet alleen.
Het is vooral veel samenwerken, je zit
tenslotte elke dag met elkaar in dezelfde
ruimte. Ik heb dit echter nooit als vervelend
ervaren en ondanks de nodige irritatie
momentjes kijk ik met veel plezier terug op
mijn mede-bestuursgenoten. Ik wil jullie, Paul,
Jos, Amarinske en Evelien, dan ook heel erg
bedanken voor het fantastische jaar en voor
de vriendschappen die eruit voort zijn
gekomen! Daarnaast wil ik Lisette ook
bedanken voor haar inzet het eerste deel van
het jaar. Je bent tenslotte een groot deel van
het jaar onderdeel geweest van bestuur 53.
Ronald, Ellen, Steven, Wouter en Marc, er
staat jullie een topjaar te wachten! Mochten
jullie nog eens een slaapadresje nodig hebben
in Utrecht, dan kunnen jullie altijd bij mij
terecht! Heel veel succes en vooral plezier!
Geniet ervan!
Hester Bijen - Secretaris
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Ibn Battuta
Woord van de Penningmeester
Toen ik werd
gebeld door Niels
met de mededeling
dat ik in het
bestuur had, had
ik eigenlijk maar
één vraag: Mag ik
het
aan
mijn
moeder vertellen?
Ondanks dat ze
een
behoorlijke
digibeet is, wist ze het via Facebook eerder
dan dat ik überhaupt de kans had om het haar
te vertellen.
De eerste weken was eerst de ene helft van
het bestuur en kandidaatsbestuur weg en
vervolgens de andere helft. Maar toen
iedereen weer veilig geland was, kon de
overdracht echt beginnen.. Een leuke periode
waarin je van de ene verrassing in de andere
verrassing valt. En dan is het 18 juni en begint
het feestje pas echt.
Een jaar waarin je veel leert, veel mensen leert
kennen en geweldige dingen doet. Noem alle
clichés maar op, ze kloppen bijna allemaal. Ja,
het is een leerzaam jaar. Ja, je ontmoet veel
nieuwe mensen en ja, je leert dingen tijdens
een bestuur die je niet leert tijdens je studie.
Daarom kan ik het iedereen aanraden en als je
dan nog een reden nodig hebt. Gratis bier is
ook altijd mooi meegenomen.
Ik kijk terug op een geweldig jaar, vol met
hoogtepunten. Het is een grote eer om het
geld van de vereniging te mogen bewaken, het
is geweldig om commissies te begeleiden en
ervoor te zorgen dat een reis met 49 personen
naar zo ongeveer het uiterste puntje van
Europa (als het überhaupt nog Europa is)
financieel goed verloopt. Dat was dan ook een
leuke uitdaging.
Er is één ding waarin ik wel gefaald heb en dat
is het leren koffiedrinken. Ook al bestaat er
niks beters dan ’s ochtends verse koffie zetten,
de geur van verse koffie is ongeëvenaard, blijft

de drank zelf nog steeds niet te drinken.
Misschien werden we als bestuur wel eens
uitgelachen door de leden omdat we een theebestuur waren, maar thee is ook cool.
Natuurlijk kan je zo’n jaar niet in je eentje
doen, daarom wil ik mijn bestuur bedanken
voor het geweldige jaar. Paul, Hester, Evelien
en Amarinske, hartstikke bedankt voor de
samenwerking. Natuurlijk waren er weleens
fricties, maar uiteindelijk kwamen we er altijd
wel uit en konden weer dan aan het einde van
de dag met een biertje in onze hand weer
hartelijk om lachen. Ook wil ik Lisette
bedanken. Ondanks dat ze niet meer in het
bestuur zit, zal ze wat mij betreft altijd deel uit
blijven maken van de groep, van het magische
getal 53.
Bij deze wil ik mijn opvolgers ook succes
wensen. Ronald, Wouter, Ellen en Marc, veel
succes en vooral veel plezier. Er is er echter
nog één, namelijk Steven Wester. Afkomstig
uit het mooie Almelo, we hebben zelfs in
dezelfde klas gezeten. Daarom is het
natuurlijk extra mooi dat hij mij gaat opvolgen
als penningmeester. Veel succes en Almelo
Hoog! Jullie gaan met zijn allen een mooi jaar
tegemoet. Af en toe druk en vol met stress,
maar vergeet ook niet te genieten. Het zal
namelijk het mooiste jaar uit je studie zijn.
Jos de Lange - Penningmeester
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Ibn Battuta
Woord van de Commissaris Interne betrekkingen
‘Je
kunt
niet
tweemaal
in
dezelfde
rivier
stappen’
Phanta
Rei’: alles stroomt.
Zo’n bestuursjaar
stoomt
voorbij,
geen dag is het
zelfde. Uiteindelijk
zal ik samen met
Paul, Hester, Jos en Evelien in een zee van
rust belanden. Ik heb er erg van genoten om
met deze mensen te mogen samenwerken!
Wat het meest bij blijft als ik over een paar
jaar miljoenen verdien, is denk ik de
koffiekamer. Elke week weer een paar keer
dat stinkende spul zetten wat iedereen zo
lekker vindt. Ja, de koffiekamer zorgt ervoor
dat Zernike voor de studenten van de FRW
een aangename plek is, soms is het er zelfs zo
gezellig dat men verzaakt bij de colleges. Na
een zogenaamde harde overdrachtsperiode,
waar gezegd wordt dat je netter gekleed moet
zijn, rol je uiteindelijk met de Dies van Ibn
Battuta in je bestuursjaar. In de zomervakantie
krijg je de gelegenheid om aan je
medebestuursgenoten te wennen. Daarnaast
ga je in de zomerse zon bezig met een
voorbereiding om bij het collegejaar een zo’n
goed mogelijk jaar te kunnen neerzetten. En
op dit moment leven wij nog, dus het is
misschien wel aardig gelukt...
1 september was het al raak; bier. De eerste
borrel als bestuur met allemaal nieuwe
eerstejaars. Vervolgens het introkamp waar je
deze eerstejaars nog beter leert kennen. Na
een hevige sollicitatieperiode was er de
Eerstejaarscommissie. Ik kreeg de eer om de
EJC te mogen begeleiden. De eerstejaars
hebben qua studie een heel druk jaar achter de
rug. Maar toch hadden we tijd om een paar
heerlijke feesten neer te zetten! Daarnaast
moet ik mededelen dat de Moust’acie met
‘Kapers op de kust’ de mooiste en

inhoudelijkste Almanak aller tijden heeft
gemaakt. De Le’cie heeft aan het begin van
het jaar een paar tegenslagen gehad, maar
uiteindelijk hadden wij met de lezing over
‘Verdwenen dorpen’ een record aantal mensen
in een veel te kleine zaal! Ook de WJ van de
Bremen lezing met de deltacommissaris Dhr.
Kuiken was succesvol.
Als laatste ga ik met mijn werkgroep ‘Lekker
Dier’ een geweldig weekend neerzetten op
Schiermonnikoog! Omdat een vereniging zich
moet handhaven en zich moet verbeteren zijn
er vergaderingen nodig, jemig wat een gezeur
kan dat soms zijn! Soms lijkt het of je allemaal
miauwende katten hoort. Maar door gezellig
te eten en te drinken en te lachen en ook dat
je er nog wat van leert, is het voor de
persoonlijke ontwikkeling nuttig geweest. Met
de studie leer je dit niet. Wat ik daarnaast
persoonlijk leerzaam vond, was het voorzitten
van het NGPS in Groningen. Dit Symposium
organiseerden wij met de geografische
verenigingen uit de andere steden, dit is een
leuke uitdaging geweest. Bij zo’n bestuursjaar
hoort natuurlijk ook de prominentie, je koopt
niet voor niets een pak. Ondanks onze lengte
en gewicht hebben wij nog een aantal keren
geprobeerd te brassen, met valpartijen als
gevolg. Die van Jos was wel het mooist. Voor
de representativiteit van de vereniging hebben
wij bij het 400 jarige RUG lustrum ook met
het Ibn Battuta Vaandel langs de rode loper
voor het Academiegebouw gestaan. Om 16.00
uur kwam de Koning langs. Ik moet zeggen
dat wij met Ibn goed in beeld zijn gekomen
die
dag.
Hopelijk kom ik iedereen volgend jaar en de
jaren erna ooit nog een keer tegen! Ik heb
genoten van jullie allemaal. Bedankt hè! Enne
Succes, Ronald, Ellen, Steven, Wouter en
Marc, zorg dat de kameel zichtbaar blijft!
Amarinske Verkerk – Commissaris Interne
Betrekkingen
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Ibn Battuta
Woord van de Commissaris Externe betrekkingen
Je denkt dat dit
moment nog heel
lang zou duren aan
het begin van je jaar
en
nu
is
het
uiteindelijk
toch
zover, je moet je
taken overdragen en
je
bestuursjaar
vaarwel zeggen! Een
jaar vol hoogtepunten
en gezelligheid maar
ook de mindere
kanten zijn aan bod
gekomen.
Het is een enorm proces waar ik me dit jaar
doorheen geslagen heb en ik ben er dan ook
erg trots op dat ik de Commissaris Externe
Betrekkingen van deze mooie vereniging heb
mogen
zijn.
Hoogtepunten
waren
bijvoorbeeld het introductiekamp naar
Ameland waar na een lange voorbereiding het
weekend zo voorbij vloog! Allemaal nieuwe
mensen leren kennen die zich ook nog eens
aan deze vereniging hebben weten te binden!
Wat waren we kapot na het kamp maar wat
hebben we genoten! Ook de KBE was een
toppunt! Keulen was de stad waar we
heengingen en waarbij we met hitjes keihard
aan in de busjes echt een topweekend beleefd
hebben! Wat mij misschien nog wel het
meeste bij blijft is de Carrièredag. Acht
maanden van voorbereiding met een
commissie die er vol voor ging. Vele
tegenvallers en uiteindelijk ook heel veel
meevallers hebben ervoor gezorgd dat de
Carrièredag 2014 voor mij onvergetelijk was!
Wat vliegt zo’n dag voorbij en wat kun je
ervan genieten. Het is toch vreemd om nu een
soort afscheid te schrijven en te vertellen wat
jouw hoogtepunten waren in je bestuursjaar.
Er waren er natuurlijk veel meer maar er

waren natuurlijk ook minder leuke momenten
die je liever zou vergeten. Het feit dat we geen
hoofdsponsor meer hebben was bijvoorbeeld
een beste tegenvaller. Maar ik kijk vooral terug
op de positieve dingen en probeer te leren van
de negatieve. Ik zou heel graag Paul, Hester,
Jos, Amarinske en ook Lisette ontzettend
willen bedanken voor dit jaar! Zonder jullie
was het nooit hetzelfde geweest. Zonder Jos
geen Mika hitjes, zonder Amarinske geen
gekke opmerkingen, zonder Paul geen
grappige huilie huilie momentjes, zonder
Hester geen mooie verhalen en zonder Lisette
geen creatieve uitspattingen! Alle discussies,
slechte muziek, grappige opmerkingen en
zeurende: PAAAAAULLL, JOOOOOSSSS
stemmen hebben dit jaar echt een fantastisch
jaar gemaakt! Ik ga jullie allemaal missen maar
we zullen elkaar zeker blijven zien!
Verder wil ik onze opvolgers Ronald, Ellen,
Steven, Wouter en Marc erg veel succes
wensen komend jaar! Wij hebben er het volste
vertrouwen in jullie. Maak er alsjeblieft een
onvergetelijk jaar van want voor je het weet
beland je hier, het schrijven van je laatste stuk!
Probeer van alles te genieten en wees niet
bang om foutjes te maken of iets niet te
begrijpen! Er zijn genoeg mensen in deze
mooie vereniging die jullie hierbij willen
helpen! En vergeet niet, 53 blijft een mooier
getal!
Evelien Meinders – Commissaris Externe
Betrekkingen
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Ibn Battuta
Jaaroverzicht
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van
18 juni 2013 is het 53e bestuur van Ibn Battuta
als volgt benoemd:
Paul Steeneken
Lisette Woltjer
Hester Bijen
Jos de Lange
Amarinske Verkerk
Evelien Meinders

Voorzitter
Vice-voorzitter
(Afgetreden)
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Interne
Betrekkingen
Commissaris Externe
Betrekkingen

De vereniging kende dit jaar een ledenaantal
van ongeveer 780 leden. Dit is kleine
verhoging vergeleken met het jaar daarvoor.
Op de ALV van 19 juni is het beleidsplan van
het 53e 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 schakelstudenten. Het
onderhouden van zowel de commissiekamer
als de bestuurskamer en de koffiekamer zodat
deze werkbaar blijven was een streven in ons
beleidsplan. De commissiekamer heeft er
laptopwerkplekken bij gekregen en de
koffiekamer een grotere bank, zodat er meer
zitruimte is ontstaan.
Commissies en werkgroepen
Afgelopen jaar hebben we het document
‘actief bij Ibn Battuta’ aangepakt en deze
beschikbaar gesteld rond de sollicitatie
periodes. Daarnaast hebben we ervoor
gezorgd dat er voor elke commissie een goed
overdrachtsdocument beschikbaar is, die vlak
na de wisseling van de commissies werd
uitgereikt. Op deze manier hebben wij
getracht het verloop wat soepeler te maken.

Binnen de EJC hebben we een
functiewisseling per blok toegepast, zodat
iedereen elke functie kon proberen. Zo
hebben de eerstejaars een beter beeld van wat
elke functie inhoudt wat nuttig is voor
volgende commissies.
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 om op de hoogte te blijven van
alle commissies. De Commissaris Externe
Betrekkingen heeft de externen binnen de
relevante commissies gecontroleerd door ze af
en toe persoonlijk te benaderen. Ook dit bleek
nuttig.
Vanuit de werkgroep Ameland is een
fantastisch kamp neergezet. Ook aankomend
introductiekamp
zal
op
Ameland
plaatsvinden. Voor aankomende jaren moet
goed overlegd worden of we in de toekomst
op Ameland blijven, in dat geval moeten er
duidelijke afspraken worden gemaakt met de
kampeerboerderij.
De mediacommissie bleek helaas niet te
voldoen aan de verwachtingen. Daarom
hebben wij ervoor gekozen deze commissie
op te heffen.
CUOS
Dit jaar vond de driejaarlijkse herijking van
het CUOS (Centraal Uitvoeringsorgaan voor
Studentenorganisaties) weer plaats. Alle
bewijsmateriaal
over
de
vereniging,
commissies en activiteiten die de afgelopen
drie jaar hebben plaatsgevonden moesten
worden ingeleverd. Op basis hiervan zijn het
aantal bestuursmaanden toegekend. Wegens
bezuinigingen
zijn
het
aantal
bestuursmaanden vastgesteld op 20, dit zijn er
helaas vijf minder dan de vorige keer.
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Promotie
De promotie vond dit jaar gedeeltelijk plaats
via promotiepraatjes tijdens de colleges.
Hierover is goed contact geweest met de
faculteit. Daarnaast hebben we ervoor
gekozen niet altijd een collegepraatje te
houden, maar ook promotiesheets te laten
zien tijdens de colleges. Hier staan de
docenten
ook
vaker
open
voor.
Afgelopen jaar is elk kwartaal een mailing
verstuurd, zowel de Ibn Battuta Update als de
donateursupdate. Ook is de Careerflash een
aantal keren verstuurd.
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 Korte Buitenlandse Excursie naar Keulen
en Munster, de Ruimtelijke Wetenschapsquiz,
de Wintersportreis naar Flaine, de
Carrièredag, de Buitenlandse Excursie naar
Georgië en Armenië en natuurlijk de
drukbezochte
lezingen
door
de
lezingencommissie.
Dit jaar is er volop geprobeerd
masterstudenten en schakelstudenten meer bij
de vereniging te betrekken. Dit is getracht te

doen door het vergroten van het aantal
carrièregerichte activiteiten, zowel door de
werkgroep
bedrijfsbezoeken
als
de
excursiecommissie.
Langetermijnvisie
Afgelopen jaar hebben we een begin gemaakt
aan een nieuwe langetermijnvisie. Hiervoor
hebben we enquêtes gehouden onder alle
jaarlagen. De uitkomsten gelden deels als basis
voor de langetermijnvisie. Deze willen we dan
ook meegeven aan het nieuwe bestuur, zodat
zij verder kunnen met het opstellen van de
langetermijnvisie.
Algemene ledenvergaderingen
Door het jaar heen zijn er zoals gebruikelijk
drie ALV’s geweest waarbij de leden hun
mening en stem konden laten gelden. Over
het hele jaar is er tijdens de ALV’s veel
besproken
over
onder
andere
het
functioneren van de mediacommissie, de
boekenverkoop, 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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Activiteitenoverzicht 2013-2014
Datum

Activiteit

Locatie

Aanwezigen

04-jun
05-jun
06-jun
07-jun
11-jun
18-jun
18-jun
20-jun
12-jul
30-aug
30-aug
02-sep
02-sep
02-sep
04-sep
06-sep
12-sep
17-sep
17-sep
19-sep
24-sep
26-sep
30-sep
04-okt
08-okt
15-okt
15-okt
16-okt
22-okt
24-okt
11-nov
15-nov
19-nov
20-nov
21-nov
25-nov
26-nov
26-nov
27-nov
03-dec
10-dec

EJC Eindfeest
SeS’cie waterskiën
WJ van den Bremenlezing
Ex’cie wadlopen
EGEA international day
Overdrachts-ALV
After-ALV borrel
Ex’cie excursie Amsterdam
Schierweekend
Introductiedag schakelstudenten
Introductieborrel schakelstudenten
Introductiedag eerstejaarsstudenten
Introductieborrel
Introductieweek EGEA Exchange Students
Eerste Boekenverkoop
Introductiekamp eerstejaarsstudenten
Ex’cie Stadswandeling en Pubquiz
EGEA Annual Congres
Borrel
EGEA One Day Exchange
EGEA Barbecue
Zwemfest
Borrel
SeS’cie Liftweekend
Cantus Pedelgenootschap
ALV
After-ALV Borrel
EJC Martini toren en uiteten
Le’cie Whiskylezing
SeS’cie Dropping
EJC feest
KBE Keulen en Munster
Borrel
EGEA One day exchange
Ex’cie stationsgebied Zwolle
Colectiva Kreunen en Beunen
Sinterklaas Schoen zetten
Le’cie Ameland of Atlantis?
SeS’cie Pokertoernooi
Wintercom Schaatsen
SeS’cie Beerpong

Tapperij
Harkstede
Doopsgezinde Kerk
Waddenzee
Zernike
Het Heerenhuis
’t Golden Fust
Amsterdam
Schiermonnikoog
Zernike
Binnenstad
Zernike
Café Mambo Jambo
Groningen
Zernike
Ameland
Groningen
Warschau, Polen
Café Mambo Jambo
Amsterdam
Noorderplantsoen
Simplon
Mambo Jambo
Berlijn
’t Golden Fust
Louis XV
Café Mambo Jambo
Groningen
Café de Toeter
Borger
Tapperij
Keulen en Munster
Café Mambo Jambo
Utrecht
Zwolle
ASG ATV
Koffiekamer
Academiegebouw
Louis XV
Kardinge
Café Mambo Jambo

Ca. 80
15
Ca. 15
15
10
49
Ca. 60
15
48
Ca. 30
Ca. 8
Ca. 180
Ca. 50
Ca. 30
Ca. 150
Ca. 150
Ca. 25
6
Ca. 60
2
Ca. 40
16
Ca. 40
20
Ca. 45
45
Ca. 60
17
15
18
Ca. 60
27
Ca. 60
4
14
30
Ca. 15
25
Ca. 18
Ca. 15
Ca. 26
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10-dec
13-dec
17-dec
19-dec
03-jan
14-jan
16-jan
17-jan
30-jan
03-feb
04-feb
05-feb
05-feb
06-feb
11-feb
14-feb
17-feb
18-feb
18-feb
19-feb
24-feb
25-feb
5-mrt
7-mrt
10-mrt
12-mrt
13-mrt
15-mrt
27-mrt
28-mrt
28-mrt
04-apr
8-mrt
9-mrt
11-apr
15-apr
15-apr
23-apr
24-apr
29-apr
02-mei
07-mei
09-mei
12-mei
16-mei
20-mei

Sinterklaasborrel
Ex’cie Leer
EJC Kerstgala
Bekerwedstrijd FC Groningen
Wintersport
After-Wintersportborrel
Nieuwjaarsreceptie
Netwerkborrel
Opnames Weet ik Veel
Tweede introductieweek EGEA
Cantus Pedelgenootschap
Tweede boekenverkoop
EGEA international day
Lezing 'Verdwenen Dorpen'
SeS'cie RW Quiz
Sollicitatietraining Deloitte
Lezing Florida, Prof. Carr
ALV
After-ALV borrel
Alfabetfeest
SeS’cie Gymmen
Almanak uitreiking
Infomiddag bestuur
Geo Promotion Congres
BEC Programmabekendmaking + borrel
BEC lezing
EJC Lasergamen
Buitenlandse Excursie
Lezing Brookhuis
Bedrijfsbezoek Royal HaskoningDHV
Ex'cie Suikerunie
NGPS
Bedrijfsbezoek OV bureau
Ex'cie Centrale As
BeNDeLux-weekend
EJC Stef Stuntpiloottoernooi
KB bekenmakingsborrel + after-BEC borrel
Workshop Manipulatie
EJC feest
SeS'cie Spelletjesavond
SeS'cie Liftexperience
WJ van den Bremenlezing
Carrièredag
SeS'cie Gotcha
Ex'cie Almelo
Broertjes en Zusjesborrel
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Café Mambo Jambo
Leer
Subsonic
Euroborg
Flaine
Café Mambo Jambo
Café Mambo Jambo
Academiegebouw
Baarn
Groningen
t Golden Fust
Zernike
Zernike
Harmoniegebouw
Plaza Danza
Utrecht
Academiegebouw
Louis XV
Café Mambo Jambo
Kokomo
Groningen
Café Mambo Jambo
Zernike
Euroborg
Mambo Jambo
Harmoniegebouw
Target
Georgie en Armenie
Gemeente Groningen
Groningen
Groningen
Het Heerenhuis
Groningen
Leeuwarden
Tolbert
Mamo Jambo
Mambo jambo
Zernike
Blauwe Engel
Unitas
Nederland
Academiegebouw
Het Kasteel
Groningen
Almelo
Mambo Jambo

Ca. 60
Ca. 18
75
3
22
Ca. 50
Ca. 80
Ca. 50
Ca. 30
Ca. 20
Ca. 30
Ca. 50
Ca. 15
Ca. 80
Ca. 80
15
Ca. 20
47
Ca. 50
53
20
Ca. 40
150
Ca. 50
Ca. 50
20
49
Ca. 30
16
16
48
25
14
12
22
Ca. 60
15
Ca. 40
20
8
30
117
32
13
25
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27-mei
28-mei
02-jun
06-jun
12-jun
13-jun

Eindfeest
Lezing Wildernis in Nederland
Cantus Pedelgenootschap
Actieve Ledenuitje
SeS’cie WK-poule
Businesscourse Grontmij
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Blauwe Engel
Cafe Oblomov
t Golden Fust
Grolloo
Groningen

Ca. 60
24
Ca. 25
37
Ca. 20
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Representatieoverzicht 2013-2014
Datum

Activiteit

Locatie

19-jun
21-jun
25-jun
02-jul
03-jul
04-jul
09-jul
11-jul
21-aug
26-aug
28-aug
02-sep
03-sep
09-sep
09-sep
09-sep
10-sep
10-sep
10-sep
11-sep
13-sep
16-sep
16-sep
16-sep
16-sep
17-sep
18-sep
18-sep
19-sep
23-sep
23-sep
23-sep
23-sep
24-sep
25-sep
25-sep
25-sep
26-sep
26-sep
27-sep

Voorstellen Faculteit
Pedelbekendmakingsborrel
FVOG eindejaarsdiner + borrel
VIP eindejaars borrel
Cover KB bekendmakingsborrel
Eindejaarsdiner Faculteit
Vergadering PKV
NEXT vergadering
Afspraak Deloitte
NEXT vergadering
Pedel 1,5 lustrumborrel
Opening Academisch jaar
Constitutieborrel FVOG
Constitutieborrel Lustrumbestuur RUG
ESN feest
Odiom borrel
Overleg Geo Promotion
Constitutieborrel Vintres
Borrel HCSF
Constitutieborrel EPU
Afspraak Grontmij
Afspraak FB'er Anne Abbing
Constitutieborrel MARUG
Constitutieborrel Mundus
Risk feest
Constitutieborrel Clio
Constitutieborrel Commotie
Constitutieborrel TW!ST
Constitutieborrel Idun GLV
Afspraak Gerda Groen
Bijeenkomst CUOS
Constitutieborrel EBF
Wisselborrel VUGS
Constitutieborrel TeMa
Afspraak KNAG
Constitutieborrel Sarphati
Uit eten met zusjes
Overleg Girugten
NGPS vergadering
Afspraak voor ALV locatie

Zernike
Goudlaan, Groningen
Pappa Joe & de Kachel
t Pakhuis
t Fust
Moeke Faatstra, Zuidwolde
Cafe Oostergo, Zwolle
Zernike
Amsterdam
RUG, Groningen
t Golden Fust
Academiegebouw
t Golden Fust
Huize Maas
Hoppe
Cafe Ome Ko
Groningen
Lodewijk XV
Tram 13
Mambo Jambo
de Bilt
Plaza, Groningen
Mambo Jambo
Cafe Lenthe, Nijmegen
t Golden Fust
Club Inc
Mambo Jambo
t Golden Fust
Shadrak
Zernike, Groningen
Academiegebouw
De Branderij
Utrecht
Dizkartes
Utrecht
Cafe de Krater, Amsterdam
Amsterdam
Plaza, Groningen
V&D, Utrecht
Louis XV
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27-sep
01-okt
03-okt
07-okt
08-okt
09-okt
09-okt
10-okt
11-okt
14-okt
16-okt
16-okt
17-okt
24-okt
24-okt
28-okt
28-okt
01-nov
06-nov
07-nov
11-nov
11-nov
11-nov
12-nov
13-nov
13-nov
13-nov
13-nov
13-nov
14-nov
14-nov
19-nov
20-nov
20-nov
21-nov
25-nov
25-nov
27-nov
29-nov
02-dec
03-dec
03-dec
04-dec
12-dec

Alumniborrel
Constitutieborrel HCSF
Overleg Anne Abbing
Borrel EBF
Afspraak Provincie Drenthe
Afspraak Studystore
Voorzittersoverleg
Afspraak Jochem
Besturenweekend
Seminar
Afspraak lustrumbestuur RUG
NGPS vergadering
Constitutieborrel Studiosi Mobilae
Zwemfest overleg
IduNacht
Bijeenkomst Learning Communities
SOG borrel
Alumni rond de tafel
Afspraak SOG-fractie
NGPS vergadering
Bijeenkomst Learning Communities
Borrel ESN
Borrel EBF
Faculteitsbezoek FVOG
Constitutieborrel Esperia
Constitutieborrel SIB
Constitutieborrel Rode Kruis
Borrel Rode Kruis
Feest Unitas
Next bijeenkomst
Constitutieborrel ESN
Carrieregerichte activiteiten
VUGS feest
Zwemfest besturenoverleg
Constitutieborrel Kalliope
Overleg Girugten
Constitutieborrel Nexus
Overleg Anne Abbing
Besturenweekend
NGPS vergadering
Afspraak Faculteitsbestuur
Next bijeenkomst
FVOG AVV
IduNacht
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Utrecht
t Golden Fust
Zernike
de Branderij
Assen
Zernike
Zernike
Zernike
Bakkeveen
Zernike
Lustrumbureau
Utrecht
Villa Volonte
de Drie Gezusters
Club Bananas
Zernike
Jut & Jul
Zernike
Mister Mofungo
Utrecht
Zernike
Hoppe
Enzo
Zernike
Mambo Jambo
Unitas
Cafe de Doos
Cafe de Doos
Unitas
Harmoniegebouw
de Blauwe Engel
Zernike
Utrecht
Harmoniegebouw
Mambo Jambo
Werkkamer Zernike
Cafe Bubbels
Zernike
Appelscha
Utrecht
Zernike
Zernike
academiegebouw
Klup Bananas
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12-dec
16-dec
17-dec
18-dec
19-dec
27-dec
06-jan
06-jan
06-jan
06-jan
06-jan
07-jan
07-jan
09-jan
13-jan
15-jan
17-jan
28-jan
29-jan
29-jan
04-feb
12-feb
12-feb
13-feb
25-feb
26-feb
26-feb
27-feb
28-feb
12-mrt
17-mrt
17-mrt
17-mrt
19-mrt
19-mrt
19-mrt
19-mrt
21-mrt
25-mrt
08-apr
16-apr
14-apr
16-apr
17-apr

Borrel EBF
Next bijeenkomst
Besturendag Deloitte
Overleg Mambo Jambo
Christmas Drink RUG
Anne Abbing LC's overleg
Nieuwjaarsreceptie
Borrel EBF
Borrel Thema
Borrel ESN
Borrel ASCI
Borrel VIP
Overleg Mambo Jambo
FVOG besturendag
NGPS vergadering
Zwemfest besturenoverleg
Overleg carrieregerichte activiteiten
Afspraak Tobias Calimero
Next bijeenkomst
RvA etentje
Overleg Workshop Ayan
EGEA Nederland
Provincie Drenthe
Afspraak Grontmij
Afspraak Provincie Drenthe
Afpspraak NEXT
Afspraak NEXT
IduNacht
Professor Keuningvereniging
FB Meeting
TeMa borrel
ESN feest
Gyas
EPU
Esperia
ASCI
Commotie
NGPS vergadering
Tegenprestatie HCSF
Diesborrel Bernlef
Faculteitsbezoek FVOG
Constitutieborrel VESTING
CUOS bespreking
IduNacht
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Club Enzo
Zernike
Utrecht
t Golden Fust
Zernike
Zernike
Zernike
De Branderij
Het Katshuis
Hoppe
t Golden Fust
t Pakhuis
t Golden Fust
Cafe Peter Pan
Utrecht
Harmoniekantine
Zernike
Binnenstad
Binnenstad
Louis XV
Binnenstad
Amsterdam
Zernike
Groningen
Zernike
Zernike
Academiegebouw
Klup Bananas
Oostergo, Zwolle
Zernike
het Katshuis
Hoppe
Ome Ko
O'Malleys
O'Malleys
O'Malleys
O'Malleys
Utrecht
t Golden Fust
Societeit Bernlef
Zernike
Mambo Jambo
Academiegebouw
Klup Bananas
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22-apr
22-apr
23-apr
24-apr
29-apr
06-mei
10-mei
12-mei
12-mei
12-mei
13-mei
13-mei
14-mei
15-mei
19-mei
20-mei
26-mei
26-mei
27-mei
28-mei
05-jun
05-jun
05-jun
05-jun
10-jun
13-jun
14-jun

AVV FVOG
Constitutieborrel Calimero
Afscheid Rambags
Constitutieborrel SOG
FVOG activiteit
Lunchseminar Learning Communities
Voorzittersoverleg Faculteitsbesturen
ACI bijeenkomst
EBF Kandidaatsvoorzitter bekendmakingsborrel
KB bekendmakingsborrel Esperia
Overleg Gerda van Calker
KB bekendmakingsborrel GLV Idun
Overleg Studystore
Opening Lustrum door Koning Willem Alexander
Constitutieborrel RISK
KB bekendmakingsborrel EPU
KB bekendmakingsborrel TEMA
KB bekendmakingsborrel Ubbo Emmius
Learning Communities Meeting
Afspraak Vincent van der Schuur
PKV/ lustrumoverleg
Afspraak Hotshots
Afspraak 't Pakhuis
Uiteten en Geoquiz Aardrijkskunde Olympiade
Overleg Gerda van Calker
RvA borrel
Alumnidag RuG400
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Bernouilliborg
Unitas
Café de Wolthoorn
Unitas
Binnenstad Groningen
Zernike
Zernike
Academiegebouw
De Branderij
De Kachel
Zernike
Shadrak
Zernike
Academiegebouw
Mambo Jambo
t Golden Fust
t Gat van Groningen
Mambo Jambo
Zernike
t Golden Fust
Zernike
Hotshots
Pakhuis
Pakhuis en Café de Toeter
Zernike
Time Out
Zernike
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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 eerst welkom geheten door Inge
Hutter en waarna dhr. Rambags het woord
overnam. Ook de voorzitter van Ibn Battuta
heette de nieuwe studenten welkom en liet ze
kennis maken met de vereniging. Na afloop
van de welkomstpraatjes konden de
eerstejaars zich aanmelden als lid bij Ibn
Battuta en zich aanmelden voor het
introductiekamp. Daarna was het weer tijd
voor de jaarlijkse fietstocht door Groningen
heen. Dit jaar had het een iets ander karakter
dan voorheen doordat bij verschillende
punten in Groningen opdrachten moesten
worden uitgevoerd per mentorgroep.
Uiteindelijk werd ’s avonds tijdens de borrel
het winnende mentorgroepje beloond met een
paar gratis drankjes. Tijdens deze fietstocht
kregen alle studenten de gelegenheid de
faculteit en haar studentenorganisaties beter te
leren kennen.
Vele mentoren namen hun mentorkindjes
mee naar de borrel in de Mambo Jambo, waar
ze het feestaspect van de vereniging konden
leren kennen.
Boekenverkoop – 4 t/m 5 september & 5 t/m 6
februari
De eerste boekenverkoop vond plaats in de
eerste week van het collegejaar. Ook vond er
halverwege het jaar een tweede moment plaats
om de boeken op te halen. Deze dagen
werden beide in samenwerking met Pro Geo
georganiseerd. Helaas moesten wederom
enkele studenten teleurgesteld worden.
Wegens fouten in het systeem konden enkele
studenten hun boeken nog niet direct in
ontvangst nemen. Aankomend jaar zal het
hopelijk soepeler verlopen, er zal dan ook

deels gebruik
thuisbezorging.

worden

gemaakt

van

Korte Buitenlandse Excursie Leuven en Brussel – 15
t/m 17 november
Op de vroege ochtend van vrijdag 15
november was het zover, we vertrokken met
een groep van 27 avontuurlijke geografen naar
de prachtige stad Keulen. Na enig gedwaal in
de stad zelf, hadden we dan toch het hostel
gevonden. Toevallig was datzelfde weekend
ESN Groningen ook in Keulen in hetzelfde
hostel aanwezig. Nadat iedereen een beetje
was bijgekomen van de reis, konden we
beginnen aan een stadswandeling. Helaas
hebben we niet alles kunnen laten zien, omdat
het allemaal net iets langer duurde dan
verwacht. Een van de mooiste punten was de
Kathedraal en de brug over de Rijn ernaartoe.
Deze was prachtig verlicht en versierd met
‘liefdesslotjes’. Vanaf de overkant was de
skyline van Keulen ook erg mooi zichtbaar. ’s
Avonds was het tijd om het nachtleven te
ontdekken. We kwamen uit bij een club
vlakbij ons hostel, waar iedereen zich prima
heeft kunnen vermaken.
De volgende dag was het tijd voor een
fietstocht door de stad. Op deze manier kon
de stad van een heel ander zichtpunt bekeken
worden en was daarnaast erg leuk. Ondanks
het ongeluk van Berber was dit dan ook erg
geslaagd.
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Op de terugreis hebben we nog een stop
gemaakt in Munster. Ook hier hebben we een
korte rondleiding gegeven door de stad en
konden we genieten van een heerlijke lunch.
Vanuit hier zijn we aan het eind van de
middag weer vertrokken richting Groningen.
Schoenzetten – 26 t/m 28 november
Vanaf 26 november kwam de koffiekamer steeds
voller met schoentjes te staan. Tijdens de koffieuren op dinsdag en woensdag is er naar hartenlust
geknutseld en op donderdag 28 november heeft
de Sint iedereen beloond met een zakje vol
snoepgoed. Dank u Sinterklaasje!

Opnames ‘Weet ik Veel’ RTL 4 – 30 januari
Namens de regie van het RTL 4 programma
‘Weet ik Veel’ was Ibn Battuta uitgenodigd
om een van deze opnames bij te wonen. Om
11 uur vertrokken we met een groep naar
Hilversum. We werden goed ontvangen en
kregen zelfs een patatje met een saus naar
keuze. Een half uur later zaten we met 100
andere studenten in de studio achter de
rapper Lange Frans, het model Verbaan en de
cabaretier Vergeer. Linda de Mol stelde
algemene kennis vragen. De student die de
meeste vragen goed had zou in de finale
komen te staan met de beroemdheid die de
meeste vragen goed had. In de finale kon er
geld gewonnen worden. Uiteindelijk werd er
flink wat geld mee naar huis genomen door
één van de Ibners. Dit was niemand minder
dan Pieter Meijer. De aflevering werd op 5
april 2014 uitgezonden.
Sollicitatietraining Deloitte – 14 februari
Op valentijnsdag reisde een groep Ibn’ers af
naar Utrecht om een sollicitatietraining van
Deloitte te volgen. Tijdens deze dag kregen
we informatie over het bedrijf Deloitte en
over hoe zij met sollicitaties om gaan. Verder
kwamen er nog tips en trics aan bod en kon je
jouw eigen cv laten checken door iemand van
Deloitte. De dag werd afgesloten met een

borrel waarbij meerdere werknemers van
Deloitte aanwezig waren.
Workshop Manipulatie – 23 april
Op 23 april werd een workshop manipulatie
gegeven, compleet verzorgt door Ayan Yusuf
Boss. Zij heeft ons verteld over hoe je
beinvloed wordt door alles om je heen en hoe
jij mensen om je heen kunt beinvloeden.
Verder gaf ze uitleg wat voor houding je
bijvoorbeeld moet aannemen bij een
sollicitatiegesprek. De tijd vloog voorbij en de
workshop was snel afgelopen. We hebben
veel geleerd en weten nu precies hoe we je
moeten manipuleren!

Actieve ledenuitje – 6 juni
Om 11:53u vertrok de trein richting Assen
waarna we moesten overstappen in de bus
naar Grolloo. We gingen namelijk naar het
outdoor klimpark te Grolloo. Iedereen kon
zich lekker gedragen als aapjes en zijn eigen
niveau ontdekken via de verschillende
parcours
met
elk
een
andere
moeilijkheidsgraad. Ondanks de nodige
angstzweetdruppels was het een super leuke
en
vooral
actieve
middag.
’s Avonds kon iedereen even bijkomen in
pizzeria Napoli, waar we met z’n allen heerlijk
gegeten hebben.
Kledinglijn
Dit jaar ging de kledinglijn van start tijdens
het introkamp. Met mooie shirts voor de
mannen en hemdjes voor vrouwen was er
voor ieder wat wils. Daarnaast is er een
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tweede kledinglijn moment van start gegaan,
waar de fameuze Ibn-chillbroeken besteld
konden worden. Dit bleek een groot succes!

Koffie-uren
Het afgelopen jaar is ervoor gekozen om de
koffie-uren van maandag tot donderdag op te
splitsen in twee delen, zodat ook het bestuur
efficiënt aan zijn/haar taken kon werken. Van
maandag t/m donderdag waren de koffie-uren
van 9:30u tot 13:30u en op vrijdag van 10:30u
tot 12:30u. Gedurende het hele jaar heeft het
bestuur vele koppen koffie en thee mogen
zetten in de altijd overvolle koffiekamer.
Algemene ledenvergaderingen
ALV – 18 juni
Op 18 juni vond de eerste Algemene
Ledenvergadering van het verenigingsjaar
2013-2014 plaats, ditmaal in Het Heerenhuis.
Deze ALV stond in het teken van de
presentatie van het financiële en secretariële
jaarverslag van het verenigingsjaar 2012-2013.
Ook werden de oude Kas’cie en de
vertrouwenspersonen bedankt en zijn voor
beide nieuwe personen aangesteld. Na de
pauze werden de oude Carrièredagcommissie,
EGEA
Groningen,
de
Buitenlandse
Excursiecommissie en de Lezingencommissie
bedankt en werden de nieuwe commissies
voorgesteld. Daarna werd het 52e bestuur
gedechargeerd uit haar functie en is het 53e

bestuur geconstitueerd. Na een korte
overdracht werd het beleidsplan voor komend
jaar gepresenteerd. Vervolgens kwamen er een
aantal W.V.T.T.K.’s aan de orde en na de
rondvraag en sluiting kon het nieuwe bestuur
gefeliciteerd worden in ’t Golden Fust, onder
het genot van een drankje.
ALV – 15 oktober
De ALV van 15 oktober 2013 vond plaats in
de Louis XV. We begonnen met een hele
reeks bestuursmededelingen over alles wat op
dat moment speelde. zo werd onder andere
het nieuwe genootschap Ibn0 toegelaten.
Verder werd tijdens de ALV de begroting
uitvoerig besproken. Na enkele vragen en
opmerkingen werd de begroting goedgekeurd.
Hierna was het tijd om commissies en
werkgroepen
te
bedanken.
De
Lezingencommissie, de Eerstejaarscommissie,
de Mediacommissie, de werkgroep Ameland
en de werkgroep Bedrijfsbezoeken werden
bedankt, ook werden gelijk de nieuwe mensen
voorgesteld. Hierna volgden de W.V.T.T.K’s
waarbij er een nieuwe knuffelclub werd
voorgedragen. Na de Alv kon er verder
gepraat en geborreld worden in café Mambo
Jambo.
ALV – 18 februari
De ALV van 18 februari begon met een
serieuze mededeling van Lisette, waarin zij
uitlegde te stoppen met het bestuur. Nog
steeds vinden wij het erg dapper van haar dat
zij dit op zo’n manier bekend durfde te
maken. Daarnaast stond de ALV in het teken
van het presenteren van de halfjaarbalans. Na
een aantal kritische opmerkingen konden we
verder met de overige punten. Een aantal
discussiepunten werden uitvoerig besproken,
dit waren de Mediacommissie en de
Introductieperiode. Uit deze ALV kwam naar
voren dat de Mediacommissie niet langer
gewenst was. Daarnaast kwam naar voren dat
een uitgebreidere introductieperiode wel
positief lijkt. De ALV duurde in totaal langer
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dan vier uur, na afloop snakte iedereen dan
ook naar een drankje tijdens de borrel in de
Mambo Jambo.

Borrels en feesten
Constitutieborrel – 24 juni
Op maandag 24 juni hield het 53e bestuur haar
constitutieborrel in Café ’t Golden Fust. Op
de borrel konden besturen van de faculteitsen studieverenigingen uit Groningen en
zusterverenigingen uit het gehele land, het
bestuur feliciteren met hun aanstelling.
Daarnaast waren verschillende jaargangen
oud-besturen, ereleden, de Raad van
Adviseurs, Pro Geo, Geo Promotion en
Girugten ook uitgenodigd.
Na afloop zijn we heerlijk uiteten geweest bij
Ribhouse
Bronco’s
met
de
zusterverenigingen, het oud-bestuur en
iedereen
die
geholpen
heeft
de
contitutieborrel in alle goede orde te laten
verlopen.

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. De samenwerking met de nieuwe
eigenaar was helaas minder dan voorheen.
Alfabetfeest – 19 februari
Het Alfabetfeest vond dit jaar weer plaats in
Kokomo Beach Club. Er was dit keer voor
gekozen om het aantal te verkopen kaarten
omlaag te brengen. Achteraf bleek dit een
goede zet, aangezien het hele feest niet eens
helemaal uitverkocht was. Toch waren er
genoeg mensen om de ruimte te vullen en om
er een fantastisch feest van te maken! Het
aandeel Ibn’ers was ook weer goed aanwezig,
in de meest originele outfits die maar
enigszins te maken hadden met de letter ‘R’.
De slogan van dit jaar was dan ook ‘R’ you
ready?!
Eindfeest – 27 mei
In de Blauwe Engel werd als afsluiting van het
verenigingsjaar een spetterend eindfeest
gehouden. Glow in the dark was het thema.
Er hingen blacklights die ervoor zorgde dat de
neon schitterend uit de verf kwam. Er gingen
lekkere bitterballen rond en er werd gezellig
gedanst en gezongen. Het was een leuk
feestje.

Borrels in café Mambo Jambo
Dit jaar was de borrelkroeg van Ibn niet café
’t Pleidooi, café Mambo Jambo. De locatie
was hetzelfde, alleen de naam was veranderd.
Dit komt omdat er een andere eigenaar is
gekomen. Met de nieuwe eigenaar hebben wij
afgelopen jaar in grote lijnen elke derde
dinsdag van de maand een borrel afgesproken.
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Externe betrekkingen en
samenwerkingsverbanden
Bekerwedstrijd FC Groningen – 19 december
In samenwerking met de EBF was het
mogelijk om de bekerwedstrijd tussen FC
Groningen en NEC mee te maken. De
kaarten waren gratis af te halen. Een groep
van ongeveer 7 Ibn’ers besloot hiernaar toe te
gaan. In een door zon overgoten Euroborg
verloor helaas FC Groningen met 0-1, door
een doelpunt van Rieks in de 45e minuut.
Helaas, want 4 dagen later won FC Groningen
met 5-2 voor de competitie. Desondanks een
prachtige dag met een leuk potje voetbal.
Nieuwjaarsreceptie – 16 januari
Ook in 2014 werd een nieuwjaarsreceptie
georganiseerd in samenwerking met Stichting
Pro Geo, Stichting Geo Promotion en het
faculteitsblad Girugten. Op 16 januari werd de
receptie gehouden in café Mambo Jambo. Met
een groot aantal aanwezige actieve leden en
zelfs een paar docenten en ereleden was het
een gezellige receptie.
Netwerkborrel – 17 januari
In samenwerking met Pro Geo, Geo
Promotion en de FRW organiseerde Ibn
Battuta een netwerkborrel voor studenten,
waarbij alumni ook werden uitgenodigd.
Alumni en studenten wisten elkaar goed te
vinden. De mogelijkheden na de studie
werden uitgebreid besproken, net als

mogelijkheden om je in te verdiepen. Met
ongeveer vijftig aanwezigen was het een zeer
geslaagde middag, die zeker een vervolg mag
krijgen.
Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium –
4 april
Dit jaar werd het zesde Nationaal Geografisch
en Planologisch Symposium georganiseerd in
Groningen! Het thema was ‘Terug naar de
toekomst; the power of cultural heritage’. Het
symposium vond plaats in het Heerenhuis.

Martin Boisen begon de dag op een
interessante manier en legde de nadruk op
heritage. Vervolgens was er een lekkere lunch
met verse broodjes. Daarna verdeelden de
deelnemers zich over de vier workshops.
Theo Meereboer gaf informatie over de
participatie samenleving en cultureel erfgoed.
Hij is voorzitter van Stichting E30, een
organisatie die professionals helpt Europees
erfgoed relevant te maken en te houden voor
een breed publiek.
Gesien van Altena & Maartje van Hellemondt
hadden een casus bedacht waarbij de
deelnemers een herbestemming moesten
bedenken voor een oud pand wat tot erfgoed
behoort. Onze eigen Piet Pellenbarg zorgde
voor een discussie over de City Marketing in
Groningen. Rienk de Jong van Fakton met
het motto ’Het oplossen van complexe
vastgoedopgaven is onze core competence’
Hij vertelde over de financiering die er bij
erfgoed komt kijken.
Na de workshopsleiders bedankt te hebben
gaf Professor Ashworth een afsluitende lezing
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over de betekenis van erfgoed door de tijd
heen. Zoals altijd werd er daarna gezellig een
biertje gedronken. Samen met Wageningen,
Amsterdam, Nijmegen en Utrecht is er voor
de zesde keer weer een geslaagd Symposium
georganiseerd!
Professor Keuning Vereniging
Ook dit jaar heeft er een bestuurslid
plaatsgenomen in het bestuur van de
Professor
Keuning
Vereniging,
de
alumnivereniging van de faculteit. Dit jaar was
dat Paul Steeneken. De samenwerking met de
alumnivereniging
was
zeer
plezierig.
Dit jaar heeft Ibn Battuta in samenwerking
met de Professor Keuning Vereniging de
netwerkborrel voor alumni georganiseerd.
Zwemfest
Vanaf dit jaar doet Ibn Battuta officieel mee
met het jaarlijks terugkerende festival
‘Zwemfest’. Dit in samenwerking met de
verenigingen GLV Idun, VIP en G.H.D.
Ubbo Emmius. We 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 is geweest. Naast de wat meer
formele afspraken met de faculteit,
faculteitsorganisaties en bedrijven zijn dat ook
veel borrels en feesten. Het is gebruikelijk om
bij andere verenigingen langs te gaan. Naast
alle gezelligheid is het ook belangrijk om een
goede band op te bouwen met
zusterverenigingen
in
Nederland
en
broederverenigingen in Groningen. We
hebben met veel besturen goed en vooral leuk
contact gehad. Daarnaast is zulk contact ook
erg handig om tips en adviezen te krijgen en

kun je eens een kijkje nemen hoe het er bij
een andere vereniging aan toe gaat.
Het contact met de faculteit en met de andere
faculteitsorganisaties, zoals Pro Geo, Geo
Promotion en Girugten is dit jaar goed
geweest. Onze hoofdsponsor heeft helaas
aangegeven per aankomen jaar niet meer
verder te willen gaan met ons. De overige
bedrijven zijn uiteraard door de Commissaris
Externe Betrekkingen goed onderhouden.
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 punten dit jaar
waren voornamelijk aangaande NEXT en
career conNEXT. Ook zette de FVOG dit
jaar weer een zeer geslaagd besturenweekend
neer in Appelscha en hebben zij nog een
aantal activiteiten en borrels georganiseerd.
Bestuursoverdracht
Na de Algemene Ledenvergadering van 18
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 Josien Bijl
(Integration Coordinator bij ESN; Erasmus
Student Network) en Warner Hoornenborg
(Commissaris Onderwijs/Vicevoorzitter bij
GLV
Idun;
Groninger
Levenswetenschappenvereniging).
Het kandidaatsbestuur bestaat uit de volgende
personen: Ronald Kleine, Ellen Stoppels,
Steven Wester, Wouter van Heugten en Marc
Boogert. De afgelopen tijd zijn deze personen
voorbereid op hun bestuursjaar door middel
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van meerdere overdrachtsavonden en een
overdrachtsweekend.

verschijnen. Jos de Lange begeleidt vanuit het
bestuur de commissie.

Commissie- en Werkgroep activiteiten
Almanakcommissie (A’cie)
De Almanakcommissie probeert elk jaar weer
een prachtig jaarboek te maken met daarin alle
informatie over de vereniging, studenten en
medewerkers
van
de
faculteit.
De
Almanakcommissie van 2013 bestond uit
Berber Oosterhagen , Ronald Kleine, Ewout
van Spijker, Johnno Kuipers, Lisa Katuin,
Wiecher Nip en Amarinske Verkerk en Paul
Steeneken vanuit het bestuur. De uitreiking
op 25 februari was één groot piratenfestijn!
De Almanak heeft het thema ‘Kapers op de
Kust’. Ze werd uitgereikt door de Moust’acie
en enthousiast onthaald door de aanwezigen.
Na een promotiefilmpje die het thema
verhulde was er de gelegenheid om onder het
genot van een drankje persoonlijke tekstjes in
elkaars almanak te schrijven.

Buitenlandse Excursiecommissie (BEC)
Dit jaar ging de BEC naar Georgië en
Armenië. Deze werd georganiseerd door Dion
Glastra, Niels Heegstra, Jeroen de Regt,
Wouter van Heugten, Suzanne de Groot,
Heloïse van Houten en Lisette Woltjer. De
inschrijvingen voor deze reis stroomden
binnen en door deze overinschrijving moest
er een loting plaatsvinden. Wel is het fijn dat
iedereen zonder kleerscheuren weer is
thuisgekomen. Met 49 deelnemers was het een

fantastische reis om nooit te vergeten!

Ondertussen is de nieuwe Almanakcommissie
voor 2014 aangesteld. Komend jaar gaan
Anda de Blecourt, Arnoud Damen, Dorinda
van der Veen, Jos de Lange, Marijn Yedema,
Roselinde van der Wiel, Wendy Oude Vrielink
en Yaniek Schuring proberen er voor te
zorgen dat er weer een prachtig boekwerk zal

BEC-programmabekendmaking & borrel – 10
maart
Op 10 maart werd het programma van de
BEC bekend gemaakt in de Mambo Jambo.
Er werd gezegd welke activiteiten we gingen
doen, er werd wat praktische informatie
gegeven en er werd een kleine quiz gehouden
om de kennis van de deelnemers over de twee
landen te testen. Na afloop van de quiz begon
de borrel van Ibn Battuta, waardoor onder het
genot van een biertje de deelnemers nog
gezellig konden napraten. Uiteindelijk had
iedereen door deze avond nog meer zin in de
BEC gekregen.
BEC-lezing – 12 maart
Voorafgaand aan de Buitenlandse Excursie
zelf, organiseerde de Lezingencommissie in
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samenwerkig met de BEC de BEC-lezing. In
Er werd geboeid geluisterd naar de huidige
politieke situatie in Georgië en Armenië. De
lezing werd gegeven door Bastiaan Aardema,
voorlichter bij het Network of Humanitarian
Action. In het bijzonder werd er gesproken
over de breaking regions Zuid-Ossetië en
Abchazië.
De buitenlandse excursie naar Georgië en Armenië –
15 maart t/m 23 maart
Zaterdag 15 maart stond in het teken van de
heenreis. Vroeg in de ochtend werd er
verzameld op Hoofdstation Groningen en
werd er per trein afgereisd naar Schiphol.
Rond twee uur ’s middags vertrok het
vliegtuig naar Istanbul, waar na ongeveer vijf
uur de reis werd voortgezet naar Tbilisi,
Georgië. Daar aangekomen ging de reis verder
naar het hostel, ditmaal per bus.
Vanwege de late aankomst begon het
programma op zondag 16 maart pas in de
middag. Het programma bestond uit een
stadswandeling, die leidde via gebedshuizen,
een fort uit de 5e eeuw en veel informatie
over de uitbreiding van Tbilisi. ’s Avonds was
er vrije tijd voor de deelnemers.
Maandag 17 maart werd de stadswandeling
vervolgd naar een echte volksbuurt die tegen
de helling van een berg was gebouwd, op weg
naar de Mtatsminda Pantheon. Dit is een
begraafplaats waar onder andere de moeder
van Stalin begraven ligt. Daarna ging de reis
verder naar Mtatsminda Park, een oud Sovjet
pretpark. Hier kregen de deelnemers enkele
uren vrije tijd. Naderhand werden er nog
enkele andere delen van de stad bezocht. Na
de stadswandeling was het tijd voor eten, om
rond kwart voor tien ’s avonds door te reizen
naar Yerevan, Armenië. Door vertraging bij
de grens en het opzoeken van de hostels lagen
de deelnemers pas rond 5 uur ’s nachts op
bed.

De volgende dag, dinsdag 18 maart, begon het
programma later dan gepland. Er werd ’s
middags een bezoekje gebracht aan fort
Erebuni, waardoor de stadswandeling werd
verplaatst naar de avond. Met de metro werd
er naar het centraal station in Yerevan gereisd,
waarna er per voet naar het fort werd gelopen.
Bij Fort Erebuni aangekomen werd de groep
opgesplitst in twee groepen voor de
rondleiding en rondwandeling op het fort. ’s
Avonds, na het eten, werd er verzameld voor
de stadswandeling.
Woensdag 19 maart stond in het teken van
een georganiseerde bustour naar het religieuze
hart van Armenië, Echmiadzin. Hier is in 301
na Christus de eerste kathedraal van de wereld
gebouwd. Na deze kathedraal zijn er nog twee
bezoekjes aan andere kerken geweest. Op de
terugweg naar Yerevan is er nog gestopt bij de
Zvartsnotskathedraal vanwaar er een prachtig
uitzicht was op de Ararat, een berg gelegen in
Turkije. De laatste stop was bij het monument
ter nagedachtenis aan de Armeense Genocide,
Tsjisernakaberd. Helaas ging de geplande
rondleiding hier niet door, wat zorgde voor
een extra vrije middag voor de deelnemers. ’s
Avonds werd er verzameld bij het centrale
Plein van de Republiek om gezamenlijk uit
eten te gaan.

Ook donderdag 20 maart stond in het teken
van een bustour. Ditmaal werden het
Geghard-klooster en de Garni-tempel
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bezocht. Het was goed weer en de tijd zat
mee, waardoor er een extra stop werd
gemaakt waar er een prachtig uitzicht was op
de berg Ararat. Door smalle kloven werd de
reis voortgezet, waarna we uiteindelijk bij het
Geghard-klooster aankwamen. Dit klooster is
grotendeels uitgehouwen uit de rotsen en staat
dan ook op de Werelderfgoedlijst. Terug in
Yerevan werd er om 16.00 uur verzameld
voor een lezing aan de universiteit van
Yerevan, over de planologische geschiedenis
van de stad. ’s Avonds waren de deelnemers
vrij.

zondag 23 maart om 13.00 uur aan op
Schiphol, waar na een praatje van Dion
Glastra de BEC 2014 ten einde was gekomen.

Vrijdag 21 maart werd er teruggereisd naar
Tbilisi. Om 11 uur in de ochtend stond de bus
klaar voor vertrek. De terugreis duurde langer
dan de heenreis, vanwege een stop bij het
Haghpat klooster. Hier had de groep ongeveer
45 minuten de tijd om rond te kijken en een
frisse neus te halen. Terug in Tbilisi hadden
de deelnemers de avond vrij, wat bij de
meesten gepaard ging met een bezoek aan de
traditionele zwavelbaden.

Carrièredag – 9 mei
Dit jaar vond de carrièredag plaats op 9 mei
2014. De dag begon om 9 uur met
verschillende bedrijfsbezoeken om een kijkje
in de keuken te nemen bij de bedrijven. Zo
konden de deelnemers langsgaan bij KAW,
Nijestee, Groninger landschap, Gemeente
Groningen en HKB Stedenbouwkundigen. Bij
Nijestee hebben ze zelfs nog in de regen een
fietstocht
gemaakt
om
verschillende
bouwwerken van Nijestee te bewonderen.
Na alle bedrijfsbezoeken was het tijd om
allemaal naar Het Kasteel te gaan, de locatie
van de carrièredag dit jaar. Hier werd eerst een
lezing verzorgd door niemand minder dan Bas
Eenhoorn. Hij vertelde over zijn carrière en
zijn ambities in het leven en daarbij vertelde
hij ook hoe belangrijk het is om doelen te
hebben
in
het
leven.

Op de laatste dag, zaterdag 22 maart, werd
voor de derde maal een busexcursie
gehouden. De excursie vertrok om 8 uur ’s
ochtends en voerde ons over de Georgian
Military Highway. Via de oude hoofdstad
Mtskheta reden we naar Ananuri, een
fortcomplex gelegen aan een stuwmeer. De
weg werd vervolgd naar Gudauri, hoog in de
bergen. Na een week in de volle zon ook leuk
om even tot je enkels in de sneeuw te staan.
Aangekomen in Stepantsminda werden we in
4x4’s naar het laatste klooster, de Gergetikerk, gereden. Hier kregen we een rondleiding
waarna we met dezelfde 4x4’s weer naar
beneden reden. Na de drie uur durende
terugreis werd het tijd om de tassen in te
pakken voor de terugreis naar Groningen.
Om 2:00 uur ’s nachts was het tijd om per bus
terug te rijden naar het vliegveld. Om 6:20
vlogen we naar Istanbul, waar we vier uur
moesten wachten. Uiteindelijk kwamen we

Carrièredagcommissie
De Carrièredagcommissie werd ook dit jaar
begeleid vanuit Ibn Battuta en Pro Geo en
bestond dit jaar uit: Wolbert van der Haar,
Pieter Feij, Wietze Hoogslag, Eva Beerling,
Lucy Talens en Sanne Muijs. In deze
commissie nam Jesper Betsman zitting vanuit
Pro Geo en Evelien Meinders vanuit Ibn
Battuta.
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Hierna kwam de lunch aan bod waar iedereen
op hun wenken werd bediend want de
broodjes kroket werden gewoon naar je toe
gebracht. Na deze lunch was het tijd voor de
eerste workshopronde waar o.a. de volgende
bedrijven aan meededen: Witteveen+Bos,
Antea Groep, Corio, Provincie Drenthe,
Stadkwadraat en Calco. Tijdens de workshops
werden allemaal verschillende dingen gedaan.
Zo werd er bij de workshop van Calco
uitgelegd wat calco inhoudt en werd er een
sollicitatietraining
gegeven.
Na
de
workshopronde was het tijd voor een kleine
pauze en werd er daarna een lezing gegeven
door het Urban Gro Lab. Just Verhoeven
mocht deze lezing geven en vertelde wat het
Urban Gro Lab allemaal doet. Zij zijn
namelijk een en verbindende schakel tussen
wetenschap en praktijk in het ruimtelijk
domein. Na deze lezing was er een tweede
workshopronde met o.a. Witteveen+Bos,
Antea Groep, CBRE, Provincie Drenthe,
Stadkwadraat en Talent in Huis. Ook hier was
een verschillend aanbod in workshops waar
bij Provincie Drenthe werd ingegaan op wie je
bent en wat je wilt. Daarna werd je ingedeeld
in een bepaalde rol en werd er een rollenspel
gespeeld op provinciaal niveau. Toen deze
workshopsrondes afgelopen waren werd er
kort afgesloten in de plenaire zaal waarna de
borrel begon waarbij meerdere bedrijven
zichzelf presenteerden met een stand. Er
werden veel nieuwe contacten gelegd en alle
bedrijven hadden de kans om hun bedrijf te
showen en eventueel mogelijke potentiele
werknemers te vinden. Kortom een 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 de Groot, Arnoud Damen, Gerben van
der Pijl, Loes van Ulsen, Marc Baauw, Marije
Kootstra, Marijke Rommelse, Marins
Hettinga, Mathijs Struijk en Sofie Tuinsma

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 Amarinske Verkerk.
EJC Eindfeest – 4 juni
Het eindfeest van het verenigingsjaar 20122013 vond plaats in de Tapperij en had als
thema Hawaii, waarbij de meest zomerse
outfits, hoelarokjes, palmbomen en
kokosnootbikini’s uit de kast werden
getrokken. Het einde van het jaar werd goed
gevierd om de vakantie in te leiden.
EJC Martinitoren beklimmen – 16 oktober
De eerste activiteit van de nieuwe EJC betrof
zoals vele jaren het beklimmen van de
Martinitoren. 17 deelnemers durfden deze
barre tocht aan, wat voor een aantal niet de
eerste keer was. Traditiegetrouw werd er
natuurlijk een glaasje Martini gedronken bij
het behalen van de top. Achteraf was er nog
een diner georganiseerd bij restaurant de
Boom. Hier hebben we met een heel aantal
Ibn’ers kunnen genieten van een heerlijke
maaltijd.

EJC feest ‘Hard to Ghetto’ – 11 november
Het allereerste feest van de nieuwe EJC vond
plaats in de Tapperij en had als thema Hard to
Ghetto. De tapperij stond vol gangsters.
panterprintjes, petjes en kettingen! Er werd
veel goud gespendeerd voor lekkere drankjes.
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Dr. Dre, Snoop Dog en Eminem dreunden
door de speakerboxen van de tapperij.
Kortom een mooi feestje die plaats vond vlak
na de tentamens.
EJC Kerstfeest – 17 December
Dit jaar vond het EJC gala plaats in de
Subsonic! De meisjes hadden mooie jurken
aan en de jongens waren netjes in pak. Er was
gratis bier, fris en wijn en voor één uur kon
men gratis Nederlands gedestilleerde dranken
naar binnen tikken. Al met al werd er gezellig
gepraat en beestachtig gedanst. Een geslaagd
gala dus!

tweede spel random teams in te delen.
Uiteindelijk was het een geslaagd avondje
lasergamen!
EJC Stef Stuntpiloottoernooi – 15 april
Voor de borrel werd in de Mambo Jambo
door de EJC het Stefstuntpiloottoernooi
georganiseerd. Stef vloog met zijn helikopter
over alle tafels heen. De strijd was zo heftig
dat de muntjes de lucht invlogen. Bij de
verliezers stonden de tranen in de ogen, nadat
Ellen en Wouter uiteindelijk iedereen hadden
afgeslacht met hun meedogenloze tactiek.
Gelukkig werd er daarna weer gezellig met z’n
allen gedronken op de borrel.
EJC feest ‘Pyjama Party’ – 24 april
Op 24 april organiseerde de EJC haar derde
feest van het jaar. Het thema was dit keer
‘Pyjama party: op je sloffen naar de kroeg!’. In
de Blauwe Engel verzamelde zich een mooie
groep personen in pyjama’s, badjassen en
andere slaap gerelateerde outfits. Ondanks de
rust was het een erg gezellig en bovenal een
zeer geslaagd feest!

EJC Filmavond – 3 februari
De EJC had van de Blauwezaal een heuse
bioscoop gemaakt, inclusief popcorn, cola en
andere lekkernijen. De film de Big Lebowski
was een groot succes. Er werd veel gelachen
om de hoofdrolspeler ‘de Dude’. Na 1 uur en
57 minuten konden de vele kijkers weer naar
huis. Het was een geslaagd evenement.
EJC lasergamen – 13 maart
Om acht uur verzamelden wij bij Oosterkade
6 om twee potjes te gaan lasergamen. Er
werden twee teams ingedeeld, de EJC tegen
de ouderejaars. In de pauze werd een drankje
gedronken en de uitslag werd bekend
gemaakt. Helaas voor de EJC wonnen de
ouderejaars. Er werd besloten om bij het

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 Jorian Wals, Cristian Wessels, Ellen
Stoppels, Liesbeth de Vries, Marc Boogert,
Stan Vergeer, Wiecher Nip en Jos de Lange,
die deel uitmaakte van deze commissie als
bestuurslid van Ibn Battuta.
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EGEA International day – 11 juni
Deze activiteit van EGEA 2012 vond op een
donderdagmiddag plaats. Helaas was het een
hete dag waardoor de opkomst niet heel hoog
was. Toch was het een interessante middag.
Perton vertelde over zijn roots in Colombia.
Vervolgens werd er nog iets verteld over
Maleisië door een Maleis. Leuk was dat hij
kledij had meegenomen die door iedereen
enthousiast gepast werd. Er werd ook een
interessant verhaal over Indonesië gehouden.
Tot slot vertelde Stan over ons eigen mooie
land, Nederland.
Introductie buitenlandse studenten – 2 t/m 7
september, 3 februari 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 werden er verschillende
activiteiten zoals bowlen georganiseerd zodat
iedereen de kans kreeg om elkaar en natuurlijk
de stad Groningen beter te leren kennen.
EGEA Annual Congress – 17 t/m 22 september
Vlak na Ibn Battuta’s eigen introductiekamp
vertrokken een aantal Ibn’er richting Polen
voor het Annual Congress georganiseerd door
EGEA Warschau. Daar hebben zij een 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 Barbecue – 24 september
Op 24 september hield EGEA Groningen
zijn jaarlijkse barbecue. De weergoden waren
ons gunstig gezind, er was vlees in overvloed,
dus niks stond een mooi feestje in de weg. De
opkomst was goed, er waren een stuk of
twintig Ibn’ers, twintig buitenlanders en het
voltallige kandidaatsbestuur van EGEA

Utrecht. De barbecue werd afgesloten met
een traditionele Beer Drinking Contest.

EGEA One-Day Exchange Amsterdam – 20
november
EGEA Utrecht organiseerde deze dag de
One-Day Exchange. Overdag was er de
mogelijkheid om met mensen van EGEA
Utrecht de stad Utrecht te verkennen.
Vervolgens gingen we eten en vond er een
kroegentocht plaats. Om de avond af te
sluiten werd het eerstejaarsfeest van de
V.U.G.S bezocht om gezellig met onze
Utrechtse vrienden een paar biertjes te
drinken.
International Day – 5 februari
Op 5 februari organiseerde EGEA Groningen
de International Day. Tijdens deze middag
hielden buitenlandse studenten een praatje
over hun land en Nederlandse studenten die
in het buitenland hadden gestudeerd hielden
een praatje over hun tijd in het buitenland. De
opkomst was met ongeveer 50 mensen zeer
hoog en de dag was dan ook zeer geslaagd.
BeNDeLux weekend 2014 – 11 t/m 13 april
EGEA had dit jaar de eer om het BeNDeLux
weekend te organiseren. Ze namen de
EGEA’ns mee naar Tolbert waar we in
kampeergelegenheid ‘de Postwagen’ mochten
overnachten. De slaapplekken waren ook
daadwerkelijk oude Russische legerwagons die
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samenkwamen op een centrale plek. Hier
werd ’s avonds dan ook flink gefeest.
Natuurlijk konden de standaard traditionele
activiteiten van EGEA niet ontbreken, zoals
de Cantus en de Beer Drinking Contest. Bij de
BDC heeft het Nederlandse team zich van
een goede kant laten zien, door het Belgische
team in de finale te verslaan. Al met al een
heerlijk weekend!
Regionale congressen
Naast het Annual Congress zijn er elk jaar ook
enkele regionale congressen, onder andere in
Zwitserland. Vanuit Groningen zijn er een
paar mensen dit jaar hiernaartoe geweest.
Excursiecommissie (Ex’cie)
De excursiecommissie 2012-2013 bestond uit
Pieter Meijer, Berber Oosterhagen, Johnno
Kuipers, Anda de Blecourt, Niels van den
Brink, Wendy Oude Vrielink en Paul
Steeneken vanuit het bestuur. In het najaar
werden zij Charlotte Delicaat, Kim van der
Zande, Lisa Katuin, Marjolijn Dijk, Sterre de
Neve en Steven Wester. Jos de Lange
begeleidde hen vanuit het bestuur.
Ex’cie Wadlopen – 7 juni
Om 13:00 werd een groep van ongeveer 15
mensen verwacht op het centraal station.
Vanaf daar gingen we met de trein verder naar
Winsum. Vanuit Winsum reden hele kleine
streekbusjes, waar we net met z’n allen in
pasten
richting
Pieterburen.
De
excursiecommissie had het zo geregeld dat we
vanaf Pieterburen met een busje naar het wad
werden gebracht. Eenmaal aangekomen,
werden we meteen meegenomen door de gids
Wim. Hij heeft een zwerftocht met ons
gedaan, van ongeveer 8 kilometer, hier deden
we dan ook zo’n 3 uur over. Het weer was
gelukkig goed, waardoor het wadlopen niet te
koud was. Oesters, kreeften, schelpjes maar
vooral veel slip en modder waren wel
typerend voor deze tocht. Schoon blijven was
geen optie, op een aantal plaatsen zakte je

zelfs tot boven je knieën in het slip. Grappig
was natuurlijk diegenen die hierdoor hun
evenwicht verloren en een compleet
moddermonster waren geworden. Een
geslaagde activiteit dus!
Excursie Amsterdam – 20 juni
Om half negen verzamelden we op het station
en met vijftien mensen vertrokken we met de
trein naar Amsterdam. Eenmaal aangekomen
in onze prachtige hoofdstad was iedereen
welkom aan boord van de rondvaartboot van
Rederij Plas. Vervolgens hebben we een
rondje door de Amsterdamse grachten
gevaren onder het genot van het mooie
Engelse commentaar van de kapitein.
Opmerkingen als “if you look right, you see
nothing on the left” en veel persoonlijke
verhalen maakten de rondvaart erg
vermakelijk. Daarna liepen we door naar het
informatiecentrum van de Noord-Zuidlijn.
Nadat
we
onszelf
in
een
leuke
bouwvakkersoutfit hadden gehesen, mochten
we aanschouwen hoe het metrostation onder
het centraal station eruit kwam te zien. Dit
was erg indrukwekkend. Onze rondleider
vertelde met veel enthousiasme over het
project en de ontwikkelingen. Op de terugweg
was er ook nog even de gelegenheid om langs
de Primark in Almere te gaan.
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Ex’cie Stadswandeling – 12 september
Op deze middag nam de Excursiecommissie
ongeveer 10 mensen mee op een
stadswandeling. Vanuit het centrum werd een
omtrekkende beweging gemaakt om zo
uiteindelijk bij de Martinitoren te komen. Er
werden onder andere hofjes, een aantal
gasthuizen en de Prinsentuin bezocht.
Naderhand werd er een hapje gegeten.
Ex’cie Pubquiz – 12 december
Aansluitend op de Stadswandeling vond er ’s
avonds in Café de Toeter een pubquiz plaats.
Met ongeveer 25 aanwezigen was deze een
stuk beter bezocht dan de stadswandeling. Er
waren vijf verschillende rondes. Zo werd er
onder andere algemene kennis getest, maar
ook algemene kennis over Groningen en een
fotoronde. De avond was zeer geslaagd!
Excursie Stationsgebied Zwolle – 21 november
Op 21 november gingen we met de
excursiecommissie het stationsgebied in
Zwolle bezoeken. Het was de laatste excursie
van de Ex'cielentie. Eerst kregen we van een
planoloog en een verkeerskundige een
presentatie over alle plannen rond het gebied.
Hierna kregen we een rondleiding door het
gebied. Als laatste konden de studenten in
drie groepen nog ontwerpen maken voor het
gebied. Het was een zeer leuke en leerzame
middag.

Excursie Leer – 13 december
De excursie naar Leer was aan het eind van de
middag gepland en begon met een leuke
stadswandeling die ongeveer een uur in beslag
nam. Eenmaal de stad wat beter te hebben
leren kennen, werden de deelnemers vrij
gelaten om de kerstmarkt die het centrum in
beslag nam te bewonderen. De kerstmarkt
bestond voornamelijk uit currywurst en
glühwein, waar de meeste Ibn’ers niet vies van
waren. Als leuke afsluiter ging de hele groep
uiteten bij een pizzeria.
Excursie Suikerunieterrein – 25 maart
Op vrijdag 25 maart nam de Ex’cie ons mee
naar het Suikerunieterrein. Eerst kregen we in
de Wolkenfabriek een presentatie over het
gebied. Hierna hebben we een rondje door
het gebied gefietst om te zien hoe groot dit
gebied eigenlijk is. Als laatste hebben we een
casus gemaakt voor de gemeente over wat ze
met dit gebied kunnen doen. Na een korte
presentatie van deze plannen was de zeer
geslaagde middag tot een einde gebracht.

Excursie Centrale as – 9 april
De Ex’cie nam ons deze keer mee naar het
projectbureau van de Centrale As, een nieuwe
snelweg die door Friesland wordt aangelegd.
Eerst kregen we wat informatie over het
project, hierbij werd veel gefocust op het
draagvlak dat zo’n project nodig heeft. Hierna
gingen we met twee uitdagende casi aan de
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slag. De middag eindigde met een presentatie
van Fedde Moedt over zijn traineeship bij de
provincie Friesland. Al met al was dit een zeer
geslaagde excursie.
Excursie Almelo – 16 mei
Op
deze
vrijdag
organiseerde
de
Excursiecommissie een trip naar het nieuwe
stadhuis. Eerst kregen we een presentatie over
het project en daarna mochten we rondgeleid
worden over de bouwplaats. Vervolgens
kregen we een rondleiding door het centrum
van Almelo. Hier zagen we een aantal
centrumplannen. De dag eindigde met een
BBQ bij de ouders van Steven Wester.
Lezingencommissie (Le’cie)
Ook de lezingencommissie heeft dit jaar haar
best weer gedaan om voor ons de mooiste en
meest interessante lezingen te organiseren.
Een breed scala aan lezingen zorgde ervoor
dat er voor ieder wel een leuk onderwerp
bijzat. De commissie bestond dit jaar uit
Wessel van Vliet, Ellen Stoppels, Lianne
Hummel, Nick Klappe, Myrthe Sablerolle,
Anja Boekenogen en Amarinske Verkerk
vanuit het bestuur.
W. J. vd Bremenlezing – 6 juni
Op deze dag gaf de heer Hajo Apotheker,
burgemeester van de gemeente SúdwestFryslân, de W.J. van den Bremenlezing. De
lezing vond plaats in de Doopsgezinde Kerk
in Groningen. Er waren 23 mensen aanwezig,
waaronder een journalist van de ‘Leeuwarder
Courant’ en een ambtenaar van de gemeente
Súdwest-Fryslân. De titel van de lezing luidde
als volgt: “Noord-Nederland als planconcept:
passie of construct”. In deze lezing pleitte de
heer Apotheker niet voor één Noorden, maar
voor een Noorden dat uit twee delen bestaat,
namelijk een Fries deel en een GroningsDrents deel. Na de lezing ontstond er nog een
levendige discussie tussen de zaal en de
spreker.

Whisky lezing – 22 oktober
De eerste activiteit van de Wijs’cie, de
Lezingen commissie, is een lezing over
Whisky. Hans Offringa ook wel bekend van
zijn trilogie, Drank en Klank heeft speciaal
voor Ibn Battuta alles over dit lekkere drankje
verteld. Geschiedenis, de economische
aspecten en het productieproces werden op
een humoristische en leerzame wijze verteld.
De lezing vond plaats in café de Toeter. In de
pauze en na de lezing werd er geadviseerd
welke whisky heel goed of juist heel slecht is.

Lezing Ameland of Atlantis – 26 november
Jaap de Vlas kwam speciaal uit Friesland om
een lezing te geven aan Ibners die
geïnteresseerd zijn in bodemdaling. De plek
waar hij mocht spreken was het
Muntinggebouw. Tijdens de lezing zijn wij
meer te weten gekomen over gaswinning op
de Wadden, hoe bodemdaling wordt
veroorzaakt en hoe er onderzoek naar wordt
gedaan en tenslotte hoe de verhoudingen
liggen tussen de economie, natuur en de
bewoners op Ameland. Jaap de Vlas gaf een
leuke, interessante, kort maar krachtige lezing.
Lezing Verdwenen dorpen – 6 februari
De lezingencommissie heeft de heer Stulp
gevraagd om een lezing te geven. Hij vertelde
hier naar aanleiding van zijn boeken over
verdwenen dorpen. De commissie had echter
een iets te kleine zaal gehuurd voor de
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extreem grote opkomst voor dhr. Stulp; het
zat propvol. Nadat de heer Stulp had verteld
over hoe dorpen konden verdwijnen,
mochten de deelnemers zelf een verdwenen
dorp kiezen waar de heer Stulp vervolgens
over ging vertellen hoe het dorp verdwenen is.
Dit was naast het interessante onderwerp ook
vooral een hele leuke lezing.
Lezing Prof. Carr – 17 februari
17 februari organiseerde EGEA samen met de
Lezingencommissie een activiteit. Eerst werd
er om 17.00 uur een lekkere hamburger
gegeten bij de Pappa Joe. Na het eten vertrok
men naar het academiegebouw. Professor
Carr werd hartelijk ontvangen door een grote
groep internationale en nationale studenten.
Professor Carr sprak die avond over ‘Florida’s
future flooding dilemma: how will it survive
sea levels. Uiteindelijk was iedereen over dit
onderwerp weer wat wijzer geworden en
vertrok de professor met een heerlijk pakket
Nederlandse ontbijt gerechten.
Lezing Brookhuis – 27 maart
Deze lezing werd in samenwerking gegeven
met de gemeente Groningen.
Verkeerspsycholoog Karel Brookhuis vertelde
een interessant verhaal over fietsen met een
informatieschermpje. Vervolgens ging hij in
op de ontwikkelingen van Google Glass en de
effecten hiervan in het verkeer. Na zijn
verhaal kregen studenten de gelegenheid om
voorbereide vragen te stellen aan de heer
Brookhuis. Na de lezing was er een gezellige
borrel.
W.J. van den Bremenlezing – 7 mei
Voor de jaarlijkse W.J. van den Bremenlezing
was Dhr. Kuijken de spreker. Hij is secretarisgeneraal op drie verschillende ministeries en is
sinds
2010
Nederlands
allereerste
Deltacommissaris. De lezing ging dus over de
kustbescherming van Nederland en in het
bijzonder hoe Noord-Nederland zich weert
tegen de toenemende dreiging vanaf zee en de

doorgaande bodemdaling. Na de lezing gaf
Dhr. Woltjer een aantal kritische punten aan
Dhr. Kuijken. Door het actuele interessante
onderwerp was de lezing druk bezocht.
Lezing Wildernis in Nederland – 28 mei
Dit was de laatste lezing van de
lezingencommissie dit studiejaar! Ongerepte
natuur in Nederland. Jori Wolf, werkzaam bij
staatsbosbeheer beantwoorde de volgende
vragen: is natuur droom of werkelijkheid?
Kunnen wij als planologen nieuwe wildernis
aanleggen? En wat als de dieren daarin
uithongeren? De locatie was in de Oblomov
dus ondertussen kon er rustig genoten worden
van een speciaal biertje. De IBNers hadden
deze avond een leerzame avond.
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 Berber Oosterhagen, Cristian Wessels,
Esma Karadag, Sietze Soet, Wim Boeree en
Paul Steeneken vanuit het bestuur. Dit is ook
gelijk de laatste mediacommissie, aangezien de
commissie per 17 juni opgeheven zal worden.
Sport en Spelcommissie (SeS’cie)
De oude SeS’cie, bestaande uit Thom van der
Gragt, Jorren Westra, Jesse Zwiers, Ingo van
Lohuizen, Lucas Vaartjes, Evelien Meinders
en Hester Bijen als afgevaardigde vanuit het
bestuur, liep als een trein en was dan ook een
zeer plezierige commissie. In februari 2014 is
er een nieuwe SeS’cie aangesteld, deze bestaat
uit Niels Heegstra, Marc Boogert, Debby
Sebel, Wendy Daggenvoorde, Gerben van der
Pijl, Steven Wester en Hester Bijen vanuit het
bestuur.
SeS’cie Waterskien – 5 juni
Kabel waterskiën was een geslaagde activiteit
van de Ses’cie, daarnaast was het mooi weer.
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Echter hadden sommigen een beetje moeite
met het waterskiën. Zoals Jos de Lange
(Penningmeester
2013-1014).
Gelukkig
beheersten de meeste deelnemers het
waterskiën snel. Na drie uurtjes voelden de
meesten het in de armen en was het dan ook
het moment om te stoppen. Kortom een
zomerse natte activiteit die zeker een keer
herhaald kan worden.
SeS’cie Liftwedstrijd Berlijn – 4 t/m 6 oktober
Op vrijdagochtend om 7 uur ’s ochtends
stonden de eerste koppels al te trappelen om
meegenomen te worden naar de mysterieuze
bestemming. Menig deelnemer dacht in Trier
te zullen eindigen, maar de daadwerkelijke
bestemming bleek het indrukwekkende Berlijn
te zijn. Binnen de kortste keren stond de
officiële liftersplek helemaal vol en niet alleen
door onze deelnemers. Hetzelfde weekend
werd er door Clio namelijk ook een
liftwedstrijd naar Berlijn georganiseerd, maar
dat mocht de pret niet drukken. Binnen tien
uur na de officiële starttijd was het eerste team
ter plaatse, bestaande uit Steven Wester en
Lianne Hummel. Sommige andere koppels
hadden minder geluk. Zo is één team niet
verder gekomen dan Bremen en zijn twee
andere teams gestrand in Hamburg. Gelukkig
is er dan nog de trein en na een paar uur
vertraging was de groep rond één uur ’s nacht
dan eindelijk compleet. De avonden werden
voornamelijk doorgebracht op het terras van
de avondwinkel, ook wel de Spätkauf
genoemd. Zwerver Wolfgang was ons erg
dankbaar voor de lege flesjes die we aan hem
afstonden. Het openbaar zingen voor Lisette’s
verjaardag werd ons minder in dank
afgenomen.
Op zaterdag was het tijd om de stad eens
goed te verkennen. Daar had de SeS’cie een
oude bekende voor gestrikt, die zichzelf al een
maand lang inwoner van Berlijn kon noemen.
Jeroen Veerman verzorgde speciaal voor ons
een uitgebreide rondleiding door de stad. Die
avond heeft hij ons samen met zijn vriendin

ook nog vergezeld tijdens het eten en het
uitgaan in club de Matrix. Op zondagavond
stonden we weer op het centraal station van
Groningen na een lange dag in verschillende
treinen. Al met al was het een zeer geslaagd
weekend.

SeS’cie Dropping – 24 oktober
Het avontuur begon op het station. Drie
groepjes namen op verschillende tijdstippen
de bus naar Borger om daar vervolgens
geblinddoekt in een busje gestopt te worden.
Na een ruige rit werd ieder groepje ergens in
een bos afgezet en achtergelaten. Gelukkig
waren ze niet alleen: ieder groepje kreeg nog
een “Henk” mee om ze onderweg te
vergezellen. Samen met deze Henk, een vol
krat bier, moesten de groepjes in Schoonloo
zien te komen. Toen iedereen de bestemming
bereikt had, werd er nog even nagepraat in de
lokale kroeg in Borger. Daarna begaf de hele
groep zich weer naar Groningen.
SeS’cie Pokertoernooi – 27 november
Op 27 november 2013 verzamelde een groep
enthousiaste Ibn’ers bij Louis XV om daar
een goede pokerpot te spelen. De tafels waren
snel gevuld en er werd goed gespeeld. Na een
voorronde te hebben gespeeld werd er een
winnaarstafel gevormd waar gespeeld werd
om 2 prijzen. Uiteindelijk was er een winnaar
na een spannende pot. Zij ging naar huis met
een kaartspel van Kolonisten van Catan.
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SeS’cie Beerpong – 10 december
Op 10 december 2013 organiseerde de sporten spelcommissie een avondje beerpong. Om
19:00 uur verzamelde iedereen in de Mambo
Jambo en werd er een mooie pot beerpong
gespeeld waarbij zelfs het barpersoneel niet
kon weigeren om mee te doen. Na
verschillende rondes en meerdere drankjes
waren uiteindelijk de winnaars bepaald. Er
werd daarna afgesloten met een borrel waarbij
zelfs sinterklaas en zwarte piet nog een
bezoekje brachten.
SeS’cie RW-Quiz – 11 februari
Op 11 februari vond de jaarlijkse Ruimtelijke
Wetenschapsquiz plaats, georganiseerd door
de ReSeS’cie 2013-2014. Er kwamen ruim 30
teams op dit evenement af. Net zoals het jaar
ervoor vond het plaats in Plaza Danza aan het
Boterdiep. Naast studenten en oud-leden,
deden ook FRW-medewerkers actief mee. Zij
hadden het voordeel dat een aantal vragen
door hunzelf bedacht waren. Toch bleek dit
niet voldoende om in de prijzen te vallen. De
winnaars waren Johnno en Dion. Zij waren
als tweedejaars de overige veelal oudere teams
te slim af. Met de nodige ophef achteraf over
de vragen was het weer een geslaagde RWQuiz.

SeS’cie Gymmen – 24 februari
Maandag 24 februari vond het SeS’cie
Gymmen plaats. Aan de Ossehoederstraat was
een gymzaal gehuurd, waar vele attributen
aanwezig waren. Vele spelletjes zijn dan ook
voorbij gekomen, waaronder apenkooien,
trefbal, unihockey en matjesvoetbal! Deze
activiteit diende als overdrachtsactiviteit, wat
het de eerste activiteit maakte van de nieuwe
Sport- en spelcommissie, ook wel de
ObSeS’cie genoemd. Zo’n 20 ibn’ers waren
aanwezig, wat een leuke opkomst was voor
zo’n eerste activiteit.
SeS’cie Spelletjesavond – 29 april
De
ObSeS’cie
organiseerde
een
spelletjesavond in Unitas. Met zestien mensen
werden teams van twee gemaakt, waarna
iedereen door kon schuiven naar het volgende
spel. De spelletjes die gespeeld werden waren
Stef Stuntpiloot, Presidenten, Dertigen en
‘Wie ben ik?’. Tussendoor werd Bingo
gespeeld. Tot slot werd om de winnaar te
bepalen het spel Twister gespeeld. Uiteindelijk
kwamen Lisa Katuin en Wouter als beste naar
voren.
SeS’cie Liftexperience – 2 mei
De ObSeS’cie wilde, omdat het liftweekend
nog zo lang duurt, alvast een activiteit
organiseren om een beetje in te komen.
Hiervoor hebben zij de liftexperience
georganiseerd. Er waren zo’n honderd
opdrachten en verschillende plaatsen en
plekken in Nederland verzonnen die ieder een
verschillend aantal punten opleverden zodra
de plaats was aangedaan en hiervan bewijs was
geleverd. Ondanks het weinige aantal
deelnemers was het een geslaagde dag. De
winnaars waren Jeroen de Regt en Wendy
Daggenvoorde, die als enige team ook nog
eens liftend weer terug naar Groningen wisten
te komen!
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SeS’cie Gotcha! – 12 mei
Op 12 mei begon het jaarlijkse evenement
Gotcha! Hierbij was het de bedoeling dat
iedereen zijn of haar target probeerde te
vermoorden met een waterpistool, maar het
was natuurlijk niet toegestaan dat hierbij
ooggetuigen aanwezig waren. Het spel werd
gespeeld met maar liefst 32 deelnemers.
Ondanks het grote aantal bleek het nog een
lastige opgave om de targets te vermoorden,
het duurde dan ook even voordat de eerste
‘doden’ waren gevallen. Het evenement
duurde dit jaar drie weken, om zo iedereen
genoeg tijd te geven om zoveel mogelijk
mensen te vermoorden. De uiteindelijk
winnaar werd op de cantus van het
pedelgenootschap bekend gemaakt, dit was
Amarinske Verkerk.
Wintersportcommissie(Wintercom)
De wintersport is natuurlijk georganiseerd
door de Wintercom. Dit jaar bestond deze
commissie uit Roos van Schie, Sietze Soet,
Jurre Bosman, Elisa van Bergen en vanuit het
bestuur Hester Bijen. Vanwege persoonlijke
omstandigheden was Rick Oostendorp helaas
genoodzaakt uit deze commissie te treden.
Desalniettemin hebben de overgebleven
commissieleden ervoor gezorgd dat ook dit
jaar de wintersport weer een succes werd.
Wintercom Schaatsen – 3 december
De Wintercom organiseerde voorafgaand aan
de wintersportvakantie een avondje schaatsen
in Kardinge. Na even te hebben moeten
wachten tot de baan beschikbaar was, konden
de Ibn’ers en een paar donateurs laten zien
wat voor schaatskunsten zij in petto hadden.
Onderscheid werd al snel gemaakt, waar de
echte diehards stug door bleven schaatsen
terwijl de minder talentvolle schaatsers al
eerder de warme chocolademelk wisten te
vinden.

Wintersportreis Flaine – 3 t/m 12 januari
Het nieuwe jaar werd weer goed ingeleid door
een fantastische wintersport naar Flaine, le
Grand Massif in Frankrijk. Met in totaal 22
man reisden we af naar dit gebied met maar
liefst 265 km aan pistes. Bij aankomst was een
aardige sneeuwstorm gaande, die aanhield tot
de volgende ochtend. De rest van de week
hebben we hierop kunnen teren, terwijl de
zon heerlijk scheen en de zonnebrand rijkelijk
gesmeerd moest worden. Ook de après-ski
was geslaagd, met een Flying Dutchman op
loopafstand en een White Pub en Discotheek
die op een iets intensievere manier bereikt
konden worden, wanneer de gondel even niet
in gebruik was. Halverwege de week was het
themafeest met als thema ‘Strak’, waarbij de
avond werd ingeleid met een heerlijk fust die
we hadden gekregen van Husk. Toevallig was
er diezelfde week nog een groep studenten uit
Groningen aanwezig was, wat de Groningse
sfeer alleen maar ten goede kwam en met
slechts één gewonde kunnen we zeker wel
stellen dat het een geslaagde reis was!

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 Peter Schotsman, Wieke IJbema,
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Sietze Soet, Wouter van Heugten en vanuit
het bestuur Evelien Meinders en Hester Bijen.
Introductiekamp – 6 t/m 8 september
Na een busreis georganiseerd door de faculteit
werden de eerstejaars afgezet bij de boot
waarna ze naar Ameland vertrokken voor het
introductiekamp. Eenmaal aangekomen op
het kamp kon iedereen eerst een plekje
zoeken om te slapen en daarna hebben we
met z’n allen lekker gegeten. Na het eten was
het tijd voor een “kinder”-cantus. Hier werd
door iedereen uit volle borst meegezongen en
warmde iedereen op om daarna het bos in te
gaan om het bosspel te spelen. Na een paar
uur allemaal leuke en gekke activiteiten in het
bos gedaan te hebben was het tijd voor een
feestje. Het thema rood en wit werd door
velen goed uitgedragen en het was een
fantastisch feest. Hierna was iedereen uitgeput
en kon iedereen lekker slapen om de volgende
ochtend wakker gemaakt te worden voor
ochtendgymnastiek. Dit opstaan bleek voor
sommigen nog erg moeilijk te zijn maar
uiteindelijk heeft bijna iedereen meegedaan.
Daarna was het tijd voor het ontbijt en kon
iedereen nog een beetje bijkomen van de
avond ervoor. Uiteindelijk zijn de eerstejaars
op de fiets gestapt om een rondrit op
Ameland te maken. Dit bleek nog lastig te zijn
omdat er wegen waren afgesloten vanwege
een fietsevenement. Gelukkig heeft iedereen
de weg terug weer kunnen vinden en konden
we beginnen aan de spelletjesmiddag. Een
middag vol met spelletjes als perzik sjoelen,
bierestafette, meelhappen en nog veel meer.

Na een warme douche om op te warmen van
de middag was het weer tijd om te eten. Er
stond nasi op het menu met sate en werd
door iedereen goed van gegeten. Na een
afsluiter met cake, negerzoenen, koffie en thee
kon iedereen even uitrusten. Daarna was het
alweer tijd voor een pubquiz, vele vragen over

van alles en nog wat kwamen aan bod en er
kon veel geleerd worden over Ibn Battuta.
Toen deze quiz ten einde liep was het tijd
voor iedereen om zich om te kleden naar het
thema: “around the world”.
De meest
creatieve outfits kwamen tevoorschijn en de
eerstejaars deden hun beste moves. De Dj’s
hadden er zin in en er konden weer plaatjes
aangevraagd worden. Het was een top avond
en iedereen heeft zich goed vermaakt. Helaas
komt aan zo’n avond ook een einde en was
het tijd te gaan slapen, een paar eerstejaars
hebben nog even meegeholpen met opruimen
maar toen was het dan ook echt bedtijd. De
volgende ochtend was iedereen moe en werd
er rustig ontbeten. Toen alles schoongemaakt
was en alle tassen gepakt kon iedereen nog
bieden op eten en drinken wat over was. Toen
was het tijd voor een traditionele foto van de
groep die dit jaar in de regen plaats vond en
daarna om afscheid te nemen. Na een

boottocht en voor vele nog een bus of trein
reis is iedereen veilig thuisgekomen. Het was
een fantastisch kamp.
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 Jasper Homrighausen, Paula
Bongertman, Niels van den Brink, Jorren
Westra en Evelien Meinders vanuit het
bestuur.
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Bedrijfsbezoek Royal Haskoning DHV – 28 maart
Op 28 maart gingen we met een groep
gemotiveerde studenten op bedrijfsbezoek bij
Royal HaskoningDHV. Eemaal aagenkomen
kregen we allemaal een kop koffie of thee en
gingen ze uitleggen wat het bedrijf allemaal
doet. Ook werd er een uitleg gegeven waar je
allemaal terecht kan komen bij Royal
HaskoningDHV. Dit was allemaal heel
interessant en daarna kregen we ook nog een
uitgebreide rondleiding in het gebouw. Na een
kleine pauze gingen we in groepen werken aan
een casus. We moesten bedenken wat we met
het noorden van de provincie Groningen
moeten doen. Moet je dit maar als verloren
gebied beschouwen of zit er potentie in? En
zo ja, waar zit dit dan? Na een tijd met elkaar
overlegd te hebben mochten we onze plannen
aan elkaar presenteren, waarbij iedereen imput
mocht geven op de bevindingen. Daarna was
het tijd voor een borrel en hebben we nog
even met iedereen kunnen bijpraten over de
middag.

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 Danielle Eleveld,
Jan-Aike Noordermeer, Lisa Katuin, Peter
Schotsman, Raoul Steyvers en Amarinske
Verkerk vanuit het bestuur.
Schierweekend – 12 t/m 14 juli
Het Schierweekend vond dit jaar plaats in een
kampeerboerderij in plaats van op een
camping, omdat de groep uit maar liefst 48
mensen
bestond.
Het
ging
om
kampeerboerderij de Branding, die op slechts
een paar minuten fietsen van het centrum en
natuurlijk de Toxbar lag. Meteen na aankomst
kwamen de blikken bier al te voorschijn en
begon het zonnetje te schijnen; chillmodus
aan. Het was weer een fantastisch weekend
die de nodige grappige en interessante
verhalen heeft opgeleverd. What happens on
Schier, stays on Schier. Op naar het volgende
nu al legendarische weekend!

Bedrijfsbezoek OV bureau Groningen Drenthe – 8
april
Met een enthousiaste groep Ibn’ers, 22 in
totaal, werd een gecombineerd bedrijfsbezoek
bezocht, naar zowel OV-bureau GroningenDrenthe als Qbuzz gehouden. Na een
rondleiding door het complex, over de
parkeerplaats en de werkplek, was het tijd
voor een presentatie. Er werd onder andere
wat verteld over het nieuwe Q-linkconcept, er
werd uitleg gegeven over het vernieuwen van
de dienstregeling en als afsluiting was er een
interactieve casus over de bussen op de Grote
Markt.
Werkgroep Schier
Sinds een paar jaar is het Schierweekend weer
helemaal populair onder de Ibn’ers. Iedereen
staat al maanden te popelen om mee te
mogen. De oude werkgroep bestond uit Stan
Vergeer, Roos van Schie, Robin Neef, Lisette
Woltjer, Charlotte Puister en Marjolijn Dijk.
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Genootschappen
Binnen
Ibn
Battuta
bestaan
drie
genootschappen die zo nu en dan een
activiteit organiseren voor de leden van Ibn
Battuta
organiseren.
Dit
zijn
het
Pedelgenootschap, Colectiva en sinds dit jaar
ook het Futsalgenootschap Ibn-0. Activiteiten
bestonden onder andere uit een cantus en een
feest. 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. Ibn-0 heeft tot nu toe
nog geen activiteit georganiseerd, maar van
hun wordt verwacht dit binnenkort te doen.
Cantus van het Pedelgenootschap – 8 oktober

Traditiegetrouw
organiseerde
het
Pedelgenootschap ook dit jaar weer een
cantus. De avond stond in het teken van veel
bier en prachtig gezang. Onder de bezielende
leiding van het Pedelgenootschap werden
zowel klassiekers als nieuw materiaal
gezongen.

Colectiva ‘Kreunen en Beunen’ – 18 december

De jongens van Colectiva zijn groot
geworden. Ter ere van dat werd het Kreunen
en Beunen feest georganiseerd. Deze avond
vond plaats in GSV/ATV. In de middag is
Colectiva hard bezig geweest om lekkere
hapjes te maken zoals gevulde eieren,
soldaatjes, augurk gevuld met boterhamworst,
leverworst en kaas. Naast het lekkere eten
waar Colectiva bekend om staat, waren de
hitjes ook super!
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Jaarverslag
2013-2014
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Voorwoord en Toelichting
Op de pagina’s voor je ligt het financiële
jaaroverzicht van 2013-2014. Hier in staan de
geldstromen van 1 juni 2013 tot en met 31
mei 2014. Om dit verslag te maken is gebruik
gemaakt van het boekhoudprogramma
Conscribo. Met dit programma is het mogelijk
om de financiën op een overzichtelijke manier
bij te houden en te presenteren.
Het verslag begint met de balans. Dit is een
momentopname van de financiële toestand
van de vereniging. Hier is te zien hoeveel geld
de vereniging heeft, aan wie de vereniging nog
moet betalen of juist van wie de vereniging
nog geld krijgt. Ook staan de reserveringen op
de balans. Als laatste staan op de balans de
posten
Vooruitbetaalde
bedragen
en
Vooruitvangen bedragen. Dit zijn transacties
die zijn gedaan voor 31 mei, maar die zijn
voor activiteiten na 1 juni, dus in het nieuwe
jaar.
Vervolgens komen de resultaten. Deze zullen
anders gepresenteerd worden dan vorig jaar.
De resultaten zullen op dezelfde manier als de
begroting en de halfjaarbalans gepresenteerd
worden. Nu is te zien hoeveel geld er is
uitgegeven en is binnengekomen voor een
bepaalde post. Dit kan ook makkelijk worden
vergeleken met hoeveel er begroot is. Er zijn
een aantal opvallende punten. Er is dit jaar
minder contributie binnengehaald dan
verwacht. Dit heeft te maken met een aantal
terugboekingen, maar ook met een fout in het
ledenbestand waardoor het niet mogelijk was
om bij iedereen geld te innen. De
boekenverkoop heeft dit jaar wel meer winst
gedraaid dan verwacht, dit kwam deels
doordat er ook nog boeken los verkocht zijn.

De carrièredag heeft dit jaar een mooie winst
gedraaid. Voor de rest zijn de meeste posten
mooi binnen het budget gebleven.
Bij de reserveringen staan ook enkele
bijzondere bedragen. Er is dit jaar 250 euro
gereserveerd voor statutenwijzigingen. Er is
ook een behoorlijke reservering gemaakt voor
het actieve ledenuitje. Dit komt omdat het
ledenuitje na 31 mei was. Hierdoor valt het
uitje in het volgende financiële jaar, maar het
hoorde nog bij het vorige verenigingsjaar.
Het financieel jaarverslag eindigt met de lijst
met crediteuren en debiteuren. Die is dit jaar
een stuk hoger dan afgelopen jaar. Dit heeft
een aantal oorzaken. Door het nieuwe
incassosysteem ontstonden er problemen bij
het incasseren van geld van mensen met een
rekening bij de ING. Er is nu een oplossing
voor het probleem, maar deze bedragen waren
nog niet weggewerkt voor 31 mei. Ook heeft
de Rabobank een aantal incasso’s die voor 31
mei waren gepland verplaatst naar juni. Ik zal
de komende penningmeester goed begeleiden
in het verwerken van deze debiteuren.
Zonder de kascommissie was het niet gelukt
om het jaar tot een goed einde te brengen. Ze
stonden altijd voor me klaar als ik een vraag
had en hebben me goed geholpen met o.a de
begroting, de halfjaarbalans en het financiële
jaarverslag. Bij dezen wil ik Guido, Neeltje en
Niels hartelijk bedanken voor hun hulp en
medewerking van het afgelopen jaar.
Namens het 53e bestuur van Ibn Battuta
Jos de Lange
Penningmeester
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Balans op 1 juni 2014
Rekening
Betaalrekening
Evenementenrekening
Spaarrekening
Prepaid creditcard
Kas
Stropdassen

2-6-2013

1-6-2014

522,42

831,22

Rekening
Eigen Vermogen

6991,11

28,17

Reservering Activiteitensubsidie

63

0

3346,51

Reservering Almanakcommissie

662,03

383,05

0

5,67

Reservering Acquisitie

2500

1604,21

433,25

365,35

Reservering Carrieredag

1100

1100

15

15

Reservering Commissiebedankjes

61,4

0

75

0

147,3

83,65

Reservering EGEA Groningen

566,45

451,41

Reservering EGEA summerevent

329,93

8,56

Reservering Excursiecommissie

211,56

211,56

Reservering Financieel Adviseur

251,07

251,07

Reservering Lustrumcommissie

2559,71

3826,71

Reservering Sport en Spel commissie

56,85

56,85

Reservering Penning

400

386

Reservering Borrels

570

730

1507,15

1507,15

Reservering Girugten
Reservering Onvoorziene kosten

Totaal

6974,87

278,32

Reservering Eerstejaarscommissie

Vooruitbetaalde
bedragen

1-6-2014

11090,3

Reservering Commissiekleding

Debiteuren

2-6-2013

20148,08

25615,52

824,82

1467,47

33312,19

31674,91

215

215

Reservering statutenwijziging

0

250

Reservering BEC

0

21,9

Reservering Actieve Ledenuitje

0

920

Reservering RvA

0

150

Reservering Terugbetaling contributie

0

308

Reservering feesten

0

28,9

14610,87

12189,78

450

0

33312,19

31674,91

Crediteuren
Vooruitontvangen bedragen
Totaal

Vooruitbetaalde bedragen:
Schierweekend 611,16
Bestuursoverdracht
814,69
BEC
41,62
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Resultatenrekening tot 1 juni 2014
Rekening

Representatie en Promotie

Kosten

Opbrengsten

Resultaat

Begroot
resultaat

Verschil met
begroting

€ 1.210,14

€ 263,15

€ 946,99-

€ 1.000,00-

€ 53,01

Constitutieborrel

€ 731,63

€ 0,00

€ 731,63-

€ 670,81-

€ 60,82-

RVA

€ 597,20

€ 80,00

€ 517,20-

€ 500,00-

€ 17,20-

ALV

€ 299,50

€ 0,00

€ 299,50-

€ 350,00-

€ 50,50

Nieuwjaarsreceptie

€ 629,40

€ 300,00

€ 329,40-

€ 400,00-

€ 70,60

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 150,00-

€ 150,00

Administratie

€ 1.747,52

€ 630,89

€ 1.116,63-

€ 1.100,00-

€ 16,63-

Activiteitensubsidie

€ 1.031,09

€ 63,00

€ 968,09-

€ 1.200,00-

€ 231,91

Koffieuren

€ 399,38

€ 285,65

€ 113,73-

€ 50,00-

€ 63,73-

Bestuurszaken

€ 203,54

€ 105,42

€ 98,12-

€ 0,00

€ 98,12-

Bestuurspak bijdrage

€ 510,00

€ 0,00

€ 510,00-

€ 510,00-

€ 0,00

€ 84,00

€ 0,00

€ 84,00-

€ 84,00-

€ 0,00

€ 711,79

€ 0,00

€ 711,79

€ 633,62-

€ 78,17-

Website

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 35,70-

€ 35,70

Computers

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 200,00-

€ 200,00

€ 3.191,78

€ 3.191,78

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Bestuurs overdracht

€ 893,61

€ 891,30

€ 2,31-

€ 0,00

€ 2,31-

Overdracht komend bestuur

€ 814,69

€ 814,69

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Almanak Commissie

€ 4.711,03

€ 4.711,03

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Buitenlandse Excursie
Commissie

€ 25.568,22

€ 25.587,49

€ 19,27

€ 0,00

€ 19,27

Carrieredag Commissie

€ 8.929,50

€ 8.929,50

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

EGEA

€ 4.469,31

€ 4.469,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Eerstejaars Commissie

€ 115,40

€ 115,40

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Excursie Commissie

€ 334,36

€ 334,36

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Lezingen Commissie

€ 713,14

€ 713,14

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Sport en Spel Commissie

€ 2.282,97

€ 2.282,97

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Wintersport Commissie

€ 10.746,00

€ 10.746,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Werkgroep Ameland

€ 12.889,52

€ 12.953,50

€ 63,98

€ 0,00

€ 63,98

€ 57,78

€ 57,78

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.395,68

€ 2.395,68

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Business Course

Bijdrage Cadeau
Voorgangers
Vaste kosten (Hoofdrekening)

KBE

Media Commissie

Werkgroep Bedrijfsbezoeken
Werkgroep
Schiermonnikoog
NGPS
Merchandise
Workshops

€ 685,45

€ 635,45

€ 50,00-

€ 0,00

€ 50,00-

€ 1.067,08

€ 677,50

€ 389,58-

€ 430,00-

€ 40,42

€ 428,79

€ 156,04

€ 272,75-

€ 250,00-

€ 22,75-
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Actieveledenuitje
Rekening

€ 920,00
Kosten

€ 0,00
Opbrengsten

€ 920,00Resultaat

€ 1.000,00Begroot
resultaat

€ 80,00
Verschil met
begroting

Commissiekledingbijdrage

€ 415,70

€ 75,00

€ 340,70-

€ 550,00-

€ 209,30

Commissiebedankjes

€ 445,65

€ 61,40

€ 384,25-

€ 400,00-

€ 15,75

€ 88,19

€ 0,00

€ 88,19-

€ 80,00-

€ 8,19-

€ 6.759,18

€ 5.573,85

€ 1.185,78-

€ 215,00-

€ 970,78-

€ 850,00

€ 0,00

€ 850,00-

€ 940,00-

€ 90,00

€ 2.699,72

€ 2.374,85

€ 324,87-

€ 600,00-

€ 275,13

€ 45,00

€ 40,00

€ 5,00-

€ 0,00

€ 5,00-

€ 439,72

€ 400,00

€ 39,72-

€ 0,00

€ 39,72-

€ 1.050,00

€ 1.050,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 29,00

€ 0,00

€ 29,00-

€ 30,00-

€ 1,00

€ 1.267,00

€ 1.267,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Diverse kosten

€ 100,00

€ 0,00

€ 100,00-

€ 550,00-

€ 450,00

Reserveringen

€ 250,00

€ 0,00

€ 250,00-

€ 250,00-

€ 0,00

Afboekingen

€ 1.854,68

€ 1.674,50

€ 180,18-

€ 9,80-

€ 170,38-

Contributie

€ 12.980,80

€ 17.795,40

€ 4.814,60

€ 5.652,50

€ 837,90-

€ 400,35

€ 1.339,72

€ 939,37

€ 800,00

€ 139,37

€ 1.784,63

€ 4.185,98

€ 2.401,35

€ 2.000,00

€ 401,35

€ 0,00

€ 132,08

€ 132,08

€ 150,00

€ 17,92-

€ 1.175,00

€ 1.175,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.600,00

€ 100,00-

€ 315,00

€ 1.300,00

€ 985,00

€ 985,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 122.319,12

€ 122.335,36

€ 16,24

€ 1,43-

€ 17,67

Werkkamer/koffiekamer
Girugten
Fusten en borrelhappen
Feesten
Zwemfest
Alfabetfeest
Interfacultair Gala
Borrels en Feesten; Overige
kosten
Lustrum

Donateurs
Boekenverkoop
Rente
Acquisitie (huidig boekjaar)
Acquisitie (vorig boekjaar)
Contract Borrelkroeg
Overige Baten

Totaal

Pagina 45 van 55

FACULTEITSVERENIGING DER RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN

Ibn Battuta
Niet-commissies
Merchandise
Jaarshirt drukkosten
Merchandise verkocht op
Ameland
Chillbroeken
Chillbroeken verkocht
Pet verkocht
Totaal
Resultaat
KBE
Deelnamegeld
Activiteitensubsidie
Hostel
Vervoerskosten
Activiteiten
Totaal
Resultaat
Introductie
Deelnamegeld
Boodschappen

Kosten Baten
243,09
154
703,99
396
7,5
947,08
-389,58
Kosten

1175,32
1056,89
419,57
2651,78 2651,78
0
Baten
9024,8

2661,9

Accommodatie
Vervoerskosten

3248
1665,1

Fietsen
Bier eerstejaarsfeesten
Overige Kosten

869
277,8
238,93

Totaal
Resultaat

8960,73
64,07

Declaratie Faculteit
Bijdrage Amsterdam
Totaal
Resultaat

Kosten Baten
200
184
34
234
-50

184

557,5

Baten
2430
221,78

Kosten

NGPS
Verenigingsbijdrage

9024,8

Koffie-uren
Kosten
Donaties
Totaal
Resultaat
WBB
Bedankjes
Activiteitensubsidie
Totaal
Resultaat
Boekenverkoop
Eerste
boekenverkoop
Bijdrage Pro Geo
Tweede
Boekenverkoop
Sponsorbijdrage
Losse boeken
Losse boeken
Teruggave GISboeken
Totaal
Resultaat
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Kosten Baten
399,38
285,65
399,38
-113,73

285,65

Kosten Baten
57,78
57,78
57,78
0
Kosten

57,78

Baten
2707,78

850
86,16
904,03
459,18
58,48
675
1669,64 4070,99
2401,35
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Commissies
Almanakcommissie
Afname AlmanakkenFRW
Drukkosten
Bijdrage Contracten
Sponsoren
Reservering Almanakcommissie
Nieuwe reservering
Totaal
Buitenlandse
Excursiecommissie
Deelnemersbijdrage
Advertenties BEC boekje
Vervoerskosten
Hostels
Activiteiten
Declaratie faculteit
BEC Overig
Teruggave Deelnemers

Kosten
4327,98

365
650
3196,03
383,05
4711,03

Kosten

Baten
24010
135

184
667,4
2503,91
24330,13

Carrieredagcommissie
Bijdrage bedrijven
Deelnemersbijdrage
Bijdrage passe-partout
Locatiekosten
Promotie
Reservering Ibn
Reservering Ibn
Overig
Webhosting
Reiskosten
Naar Pro Geo
Naar reservering acquisitie

Kosten

24329
-1,13
Baten
8000
592
337,5

5724,03
630,84
1100
1100
1642,32
36,3
14
352,8
529,21
10029,5

EGEA
Eerste Introductie
Declaratie faculteit

Kosten Baten
313,1
332,5

EGEA BBQ
Deelnemersgeld
Reservering EGEA Groningen

335,44

Tweede introductie
Declaratie faculteit

200,46

201
115,04

4711,03

16252,98
2681,28
2224,56

Totaal
Resultaat

Totaal

Baten
500

10029,5
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200,46

Bendelux
Borg
Borg
Deelnemersgeld
Reservering EGEA Summerevent

2846,37
703,94

Totaal

4399,31

Eerstejaarscommissie
Martinitoren
Inschrijfgeld
Activiteitensubsidie

Kosten Baten
47,49

703,94
2525
321,37

10
37,49

Filmavond
Activiteitensubsidie

25,91

Lasergamen
Activiteitensubsidie

42

Totaal

4399,31

25,91

42
115,4

115,4
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Excursiecommissie
Wadlopen
Deelnemersbijdrage
Excursie Amsterdam
Deelnemersbijdrage
Pubquiz
Inschrijfgeld
Activiteitensubsidie
Excursie suikerunie
Activiteitensubsidie
Excursie Centrale As
Activiteitensubsidie
Totaal
Lezingencommissie
Lezing Piet Pellenbarg
Reservering Piet Pellenbarg
Vergoeding FRW
Kosten Lezing
Activiteitensubsidie
Totaal

Kosten Baten
100
100

Sport- en Spelcommissie
Liftwedstrijd
Deelnemersbijdrage
Activiteitensubsidie

Kosten Baten
1336,42
1225,8
110,62

75
75
75
56
19

Dropping
Deelnemersbijdrage
Activiteitensubsidie

143,19

Pokertoernooi
Activiteitensubsidie

18,9

Beerpong
Activiteitensubsidie

4,78

RW-quiz
Deelnemersbijdrage
Activiteitensubsidie

332,56

Gymmen
Activiteitensubsidie

47,42

90
53,19

18,9

34,89
34,89

4,78

19,47
19,47
304,36

304,36

Kosten Baten
345,37
150
469,4
335,47
61,44
680,84

680,84

Totaal
Wintersportcommissie
Deelnemers
Reis
Advertenties
Borg
Borg
Activiteitensubsidie
Totaal
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212,5
120,06

47,42
1883,27
Kosten

1883,27
Baten
8483

8540
60
2209
2149
57
10749

10749

FACULTEITSVERENIGING DER RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN

Ibn Battuta
Reserveringen
Activiteitensubsidie
Van Balans
Naar activiteitensubsidie

Mutaties
Plus

Naar Balans
Totaal

Commissiekleding
Van Balans
Naar Commissiekleding
Naar balans
Totaal

Eerstejaarscommissie
Van Balans
Eerstejaarsfeest
Naar balans
Totaal
Reservering EGEA
Groningen
Van Balans
EGEA BBQ
Naar Balans
Totaal

Reservering EGEA
Summerevent

63
63

Naar balans
Totaal

Commissiebedankjes
Van Balans
Commissiebedankjes

Mutaties
Min

Van Balans

Mutaties Mutaties
Plus
Min
329,93

Bendelux

321,37

63

63

Mutaties
Mutaties
Plus
Min
61,4
61,4
61,4
Mutaties
Plus

61,4
Mutaties
Min

Naar Balans
Totaal
Reservering Excursie
Commissie
Van Balans
Naar Balans
Totaal
Reservering Financieel
Adviseur
Van Balans

75

8,56
329,93

329,93

Mutaties Mutaties
Plus
Min
211,56

211,56

211,56
211,56

Mutaties Mutaties
Plus
Min
251,07

75
Naar Balans
Totaal

75

75

Mutaties
Mutaties
Plus
Min
147,3
63,65

147,3

83,65
147,3

Mutaties
Mutaties
Plus
Min
566,45
115,04

566,45

Reservering Sport en Spel
Commissie
Van Balans
Naar Balans
Totaal

Reservering Penning
Van Balans
Graveren Penning
Naar Balans
Totaal

451,41
566,45
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251,07

251,07
251,07

Mutaties Mutaties
Plus
Min
56,85

56,85

56,85
56,85

Mutaties Mutaties
Plus
Min
400
14

400

386
400
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Mutaties Mutaties
Reservering Borrels
Plus
Min
Van Balans
570
Benoeming Piet Pellenbarg
150
Fusten en borrelhappen
360
Fusten en borrelhappen
670
Naar Balans
Totaal

1240

730
1240

Reservering
Mutaties
Mutaties
Terugbetaling Contributie Plus
Min
Van Balans
Contributie
308
Naar Balans
Totaal

308
308

Reservering Onvoorziene Mutaties Mutaties
Kosten
Plus
Min
Van Balans
215

Reservering Acquisitie
Van Balans
Naar resultaat
Gegenereerd 2013-2014
Winst Carrièredag

Naar Balans
Totaal

Naar Balans
Totaal

Reservering
Statutenwijziging
Van Balans
Reservering 2013-2014
Naar Balans
Totaal

Reservering BEC
Van Balans
Overige kosten/baten
BEC
Naar Balans
Totaal
Reservering Actieve
Ledenuitje
Van Balans
Actieve Ledenuitje
Naar Balans
Totaal

215

215
215

Mutaties
Mutaties
Plus
Min
250

250
Mutaties
Plus
-

250
250
Mutaties
Min

21,9
21,9

Mutaties
Mutaties
Plus
Min
920

920

4104,21

Reservering
Carrièredagcommissie
Van Balans
Naar Balans
Totaal

Reservering RvA
Van Balans
Rva

Reservering
Feesten
Van Balans
Feesten
Naar Balans
Totaal

920
920
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1604,21
4104,21

Mutaties
Mutaties
Plus
Min
1100

1100

1100
1100
Mutaties
Min

Mutaties Plus
150

Naar Balans
Totaal

21,9

21,9

Mutaties
Mutaties
Plus
Min
2500
2500
1075
529,21

150
150

150
Mutaties
Min

Mutaties Plus
28,9

28,9

28,9
28,9
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Mutaties
Almanakcommissie Mutaties Plus
Min
Van Balans
662,03
Naar Almanak 20132014
662,03
Resultaat
383,05
Naar Balans
Totaal

1045,08

383,05
1045,08

Lustrumcommissie Mutaties Plus
Van Balans
Reservering
Contributie

2559,71
1267

Naar Balans

3826,71

Totaal

3826,71

Debiteuren
Jaar

Omschrijving + Naam

2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2012-2013

Deelnemersbijdrage Carriéredag
Declaratie Faculteit
Sponsorfactuur Studystore
Advertenties BEC-boekje
Declaratie Faculteit 2e introductieperiode EGEA
Chillbroeken
Calco Carrièredag
Let's Gro Carrièredag
Groninger Landschap Carrièredag
Provincie Drenthe Carrièredag
Royal HaskoningDHV Carrièredag
Stadkwadraat Carrièredag
Corio Carriéredag
CBRE Carrièredag
Antea Carrièredag
Witteveen en Bos Carriéredag
Contributie
Donaties
Mambo Jambo
Workshopbijdrage
Alfabetfeest
Geo Promotion Nieuwjaarsborrel
Pro Geo Nieuwjaarsborrel
Ameland
Overdracht 2012

Debiteur
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Mutaties
Min

592
2417,73
904,03
60
200,46
132
600
250
250
400
500
900
900
900
1250
1250
4144
190,44
1300
5
45
150
150
530,05
35,22

Crediteur

3826,71
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Jaar

Omschrijving + Naam

Debiteur

2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
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
2010-2011
2010-2011
2009-2010
2009-2010
2009-2010
2008-2009
2008-2009
2008-2009
2007-2008
2007-2008

Wintersportboekje Pedel
Kledinglijn 3 shirts
Debiteuren BEC-boekje
Wasautomatenverhuur advertentie almanakl
Drie deelnemers KBE
Debiteuren boot tocht
Debiteuren introkamp
M. Vreeman (1 overnachting
Deelnemer KBE
Pro Geo verzendkosten
Deelname geld Bata
Kadaster carrièredag
Studystore Sponsorcontract
Grontmij sponsoring bestuur
Henk Jan Bierling lustrumboek
FRW restant verzendkosten
KAW architecten sponsoring
Drukkosten Girugen Geo Promotion nummer
Mundus vergoeding website NGPS
Pro Geo Verzendkosten Carrièredag
Rumba Sponsoring
Cees Atteman BATA 2009
FRW bijdrage lezingreeks
Ardan Kockelkoren uitwisseling Wenen
Deelname NGPS
Decisio acquisitie
Selexyz adverteren Almanak
NIG Advertentie BEC boekje
Rumba Sponsoring
Rijkswaterstaat Carrièredag 2008
Sander de Boer Boekenverkoop
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30
37,5
180
245
250,41
13,65
607,6
20
89,48
226,74
107,15
620
1000
330
14
414,68
100
933,5
28,56
250
100
34,8
50
55,91
45
390
250
50
75
550
36,77

Crediteur
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Debiteuren
Jaar

Omschrijving + Naam

Debiteur

2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2012-2013
2012-2013
2012-2013
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
2007-2008
2006-2007

Teruggave BEC
Mambo Jambo Nieuwjaarsreceptie
Kasteel Carrièredag
Pro Geo Carrièredag
BEC deelnemers
NGPS
Decla 26 introkamp
Wijziging Wizz Air
Betaling 2012
FRW teveel gedeclareerd
Website hostel
BEC hostel Chisinau
TNT bezorgkosten lustrumboek
Carrieredagcommissie bedanken
EBF logo op koffiekamer deur
Jochem Dijkstra
Facilitair bedrijf drukkosten boekje
Facilitair bedrijf verzendkosten
Geo Promotion Walki Talki's
Geo Promotion badges
Facilitair bedrjf verzendkosten
Marco Vellinga muziek gala
Pieter Meijer parachutesprong
Mundus Deelnamegeld NGPS
Mundus bijdrage NGPS
Rijksuniversiteit Groningen
Nirov teveel gedeclareerd
Facilitair bedrijf zaalhuur
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Crediteur
2503,91
600
5752,13
352,8
6,1
75
7,94
248,32
119,17
158,54
35,7
458
7,5
50
50
37,5
62,97
141,34
30
50
690
25
200
60
250
25
63,36
25
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Afboekingen
Afboekingen
Facilitair Bedrijf 2006
Kasverschil
Afboeking begroot bedrag BEC-home boekje
FRW Introductie EGEA
Intercom BEC foto dvd
Afboeking FRW teveel betaald EGEA
FRW betaald teveel
Leden Divers geld terug
Mariëtte Pepping BEC
Zem Yildiz Martinitoren
Michiel Tichelaar
Jacob Steinbock Appelscha
Rumba Sponsoring
Pieter Lok spelavond
Rumba adverteren almanak
Nijsing advertentie BEC-boekje
Rik Hutting wintersport
Advertentie BEC-boekje
EGEA BBQ Robert Vos
BEC 2010 advertentie wintercom
Bernard Bakker Appelscha
Van Dongen en Kotmans Appelscha
Camping Seedune reservering Schierweekend
Carrièredagcommissie advertentie wintercom
Jeroen Kreeft Appelscha
Jacob Steinbock deelname geld BEC
Lawrenc Cardogan Lustrumweekend
Ewoud Vuuregge Lustrum

Kosten

Baten
1062,1

39,28
175
9,9
50
251,94
20,72
104,84
490
4,5
5
66,3
75
5
175
30
15
15
6
30
39,25
70,6
160
25
59,65
300
50
2,5
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