FACULTEITSVERENIGING DER RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN

Ibn Battuta
Voorwoord

Groningen, juni 2015

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.
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 beschrijven
zij wat hun persoonlijke hoogtepunten van het
afgelopen jaar zijn geweest.
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
verscheidenheid aan activiteiten van Ibn Battuta,
om van het afgelopen jaar zo’n mooi jaar te
kunnen maken. Daarvoor willen wij jullie allen
uiteraard hartelijk danken!
De Raad van Adviseurs heeft ons het
afgelopen jaar vaak van goede adviezen voorzien.
Wij hebben dan ook vaak mails gestuurd om hen
op de hoogte te houden van het reilen en zeilen
der vereniging. Daarnaast hebben wij ook
verschillende
bijeenkomsten
met
hen
georganiseerd, welke wij als erg waardevol
ervoeren. Wij willen hen daarom graag bedanken
voor alle hulp in het afgelopen jaar. Ook de
Kascommissie heeft ons in het afgelopen jaar van
veel advies voorzien op het gebied van de
financiën. Waar nodig hebben zijn de
penningmeester goed 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 en daarnaast
ook nauw contact zal houden met de coördinator
van de learning communities.
In het bijzonder willen we daarnaast graag 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 is het bestuursjaar alweer ten
einde, maar er staan prachtige opvolgers klaar. Wij
hebben het volste vertrouwen in het nieuwe
bestuur en willen Gerben van der Pijl, Raoul
Steyvers, Daniëlle Eleveld, Wendy Daggenvoorde
en Nick Klappe heel veel succes en vooral ook
heel veel plezier toewensen het aankomende jaar.
Geniet ervan!
Het 54e bestuur van Ibn Battuta,
Ronald Kleine
Ellen Stoppels
Steven Wester
Wouter van Heugten
Marc Boogert
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Ibn Battuta
Woord van…
…de Voorzitter
Maandag 13 april 2014,
de dag dat we werden
gebeld met de uitslag
van de sollicitaties. De
dag dat ik met een
bonzend
hart
de
telefoon opnam en
Paul aan de lijn had. De uitslag:
Kandidaatsvoorzitter. Dit zorgde er nou niet
bepaald voor dat mijn bonzende hart er mee op
hield, want wat had ik mijzelf nou weer op de hals
gehaald? Het hoofd van de vereniging,
introductiepraatjes,
vergaderingen
leiden…
Allemaal zaken die natuurlijk de nodige spanning
met zich mee brengen. Gelukkig viel die spanning
direct al weg bij de eerste keer dat wij elkaar
ontmoetten die middag. De adviesfuncties waren
bekend en iedereen had hier vrede mee. Het
vertrouwen in elkaar was uitgesproken en de
commissies waren ook gelijk maar verdeeld, goed
begin half werk!
Vanaf dit moment, en hierna de
bekendmakingsborrel in de obscure Mambo
Jambo, ben ik echt gaan genieten en kwam ik er
achter hoe mooi het is om zo’n grote rol te
hebben binnen de vereniging, en zo’n grote rol te
gaan vervullen het komende jaar. Ik zal even wat
grote hoogtepunten uit mijn jaar halen. Ten eerste
de bekendmakingsborrel zoals ik net al noemde.
Het moment dat je daar staat en iedereen begint te
juichen is echt fantastisch. Natuurlijk wist ook
iedereen dat er gratis biertjes kwamen. Ik vond de
eerste ALV persoonlijk ook erg leuk. Het verliep
goed en we waren het dan eindelijk écht: Het 54e
bestuur van de Faculteitsvereniging der
Ruimtelijke Wetenschappen Ibn Battuta!
Ook was het echt heel erg leuk om te zien
dat de eerstejaars zo fanatiek en energievol aan
het jaar begonnen. De introductieborrel,
introductiekamp, de Golden borrel, het
sjaarsontbijt en natuurlijk ook het EJC Feest

waarbij we de kroeg hebben leeggedronken! Ook
leuk dat ik het voorrecht had om als voorzitter
natuurlijk de KBE bestemming bekend te maken,
iedereen was zó enthousiast!
De KBE was een van de leuke reisjes dit
jaar, maar wat hebben we veel leuke reizen gehad!
Van liften naar Rostock tot op de boot naar
Schier en van vliegen naar Cappadocië tot aan met
de busjes naar Praag. Stuk voor stuk een groot
feest!
Ik noemde het net al, die praatjes. Ik had
van tevoren niet verwacht dat ik dat zo leuk zou
vinden. Op de introductiedag was het leuk, op
constitutieborrels heb ik genoten, de ALV’s waren
eigenlijk ook leuk en uiteindelijk heb ik nog het
meest genoten van de momenten dat ik voor jullie
op de bar stond in ’t Golden Fust om weer even
wat lekkere biertjes aan jullie te overhandigen.
Niet zomaar natuurlijk, wel altijd met een goede
reden! Bij deze wil ik jullie dus allemaal bedanken,
maar ook vooral mijn bestuur bedanken. Ik heb
echt een geweldige tijd met jullie gehad. Het zei al
genoeg dat we al in de zomervakantie met z’n
allen eropuit trokken om een weekendje in
Denemarken en Legoland te verblijven. Daarnaast
zijn wij eigenlijk naar alle activiteiten collectief
geweest en hebben wij de nodige gezelligheid
opgezocht bij andere besturen en verenigingen.
Stukgaan op Zernike in de ochtend, maar ook
weer uitspelen en de bewakers gedag zeggen.
Chinees bestellen maar ook samen wokken. Super
bedankt, ik zal dit jaar nooit vergeten!
Een mooi jaar, dus ook mooie opvolgers.
Gerben, Raoul, Daniëlle, Wendy en Nick. Onwijs
veel succes maar nog heel veel meer plezier. Jullie
gaan het zeker weten fantastisch doen, daar ben ik
van overtuigd. Geniet van deze prachtige kans in
dit mooie lustrumjaar!
Ronald Kleine - Voorzitter
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Ibn Battuta
…de Secretaris
Na een jaar lang intens
genieten is het einde
opeens al in zicht. ‘Time
flies when you’re having fun’,
zo blijkt maar weer! Vol
goede
moed
en
enthousiasme zijn wij er
iets meer dan een jaar
geleden met zijn vijven
ingestapt. We werden als kandidaatsbestuur
bekendgemaakt tijdens een borrel, wat voor ons
een supermooie avond was. En nu zit ik hier,
alweer meer dan een jaar later, een stukje te
schrijven voor in ons eigen Secretarieel
Jaarverslag. Zo’n lekker secretaristaakje wat ik
superleuk vind! Lekker stukjes schrijven, net als in
de nieuwsbrieven. In tegenstelling tot de notulen
maken, een immense taak die ik graag waar
mogelijk uitstelde.
Ons jaar is omgevlogen. Met zijn vijven
zijn we in de vakantie al enthousiast op het
Zernike aan het werk gegaan, alles om die
introductieperiode zo goed mogelijk neer te
zetten. Wat volgens mij supergoed gelukt is! De
eerstejaars hebben zich goed vermaakt tijdens de
introductiedag, dat was
te merken op de
supergezellige borrel die avond. De ochtend
daarna gingen wij alweer vroeg op om broodjes
voor alle eerstejaars te maken, een combinatie van
stukgaan, volle inzet en toch ook vooral erg leuk
en gezellig!
Het jaar zit vol met dat soort memorabele
momenten, maar het meeste denk ik toch terug
aan die voorbereidingstijd op het Zernike, die we
goed afwisselden met leuke dingen. Ons tripje
naar Legoland bijvoorbeeld! In één woord
fantastisch! Hoe wij ons met zijn allen net een stel
blije
kleine
kinderen
voelden.
De
brandweerwedstrijd die we drie tegen twee deden,
alhoewel ik helaas bij het verliezende team zat.
Hoe Wouter rondrende als een vliegtuigje en de
èchte kinderen in het park meegingen in zijn
enthousiasme. Hoe we ’s avonds op het strand

gingen drinken, veel te melig waren en uiteindelijk
op een springkussen belandden. Dat reisje is best
wel typerend voor hoe de rest van ons jaar was.
Veel gezelligheid, anderen meenemen in ons
enthousiasme, veel borrels aflopen en een
(meestal) lekkere competitie onderling. Ik heb
daarom door het jaar heen genoten van alle
activiteiten die wij en alle commissies hebben
neergezet. In het bijzonder van onze BEC naar
Turkije. De BEC is een commissie waar ik sinds
mijn eerste jaar al enthousiast over was, dit was
mijn kans om die reis eindelijk ook zelf te
organiseren! Vooral Cappadocië was zo
fantastisch mooi en indrukwekkend.
Ik zou zoveel meer kunnen zeggen, maar
ik zie dat ik daar nog maar weinig ruimte voor
heb, echt de typische struggle van een secretaris.
Ik wil graag Ronald, Steven, Wouter en Marc
ontzettend bedanken voor het intens mooie jaar
dat we samen hebben gehad. Ik heb het
fantastisch gehad en ontzettend veel gelachten,
dat heb ik aan jullie allen stuk voor stuk te
danken. Hopelijk kunnen we samen nog veel
meer mooie nieuwe herinneringen bouwen na dit
topjaar!
Lichtelijk weemoedig kijk ik naar mijn
scherm. Aan de ene kant zou ik er zo weer aan
beginnen! Aan de andere kant is het, voor mij,
ook tijd geworden voor nieuwe avonturen en
uiteraard ook, voor de vereniging, voor een nieuw
bestuur! Ik denk en hoop dat Gerben, Raoul,
Daniëlle, Wendy en Nick er met net zoveel
enthousiasme in zullen gaan als wij vorig jaar en
daar bovendien ook ontzettend van gaan genieten.
Het is zo leuk dat je zoveel voor je vereniging
kunt doen en er dan tegelijk ook zoveel voor
terug kunt krijgen. Dus geniet ervan! Daarnaast
kunnen jullie natuurlijk altijd voor goeie raad of
gezelligheid bij mij/ons aankloppen. Op een mooi
lustrumjaar!
Ellen Stoppels - Secretaris
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Ibn Battuta
…de Penningmeester
Daar zit je dan, achter je pc, voor de laatste keer
een stukje te typen dit jaar over wat je van
afgelopen jaar vond. Om even een beeld te
schetsen, ik zit nu behoorlijk kapot een dag na de
laatste
constitutieborrel
alleen
in
de
bestuurskamer te bedenken wat er afgelopen jaar
allemaal gebeurd is, en dit in precies 540 woorden
proberen te beschrijven. In een jaar gebeuren
natuurlijk veel dingen en in een bestuursjaar maak
je veel mee, maar als je bedenkt wat je nou
allemaal gedaan hebt, lijkt alles in een paar
maanden voorbijgevlogen te zijn.

Mensen zullen je straks vragen wat een
bestuursjaar je nou allemaal heeft opgeleverd, je
hebt een fikse studievertraging opgelopen, je hebt
geen tijd gehad om te werken en te sporten, dus
geen geld, conditie en diploma, dus wat heeft het
allemaal voor zin gehad? Toch was het het
allemaal waard. Vanaf de start was de sfeer goed
binnen ons bestuur, mede door een goed
teambuilding uitje naar Legoland, en hierdoor
waren we zeer gemotiveerd voor de
introductieperiode in september. Elke dag weer
vroeg je nest uit om op tijd op Zernike te komen,
vervolgens proberen zo precies mogelijk al het
geld te beheren,
daarna snel richting de
binnenstad om proberen alle constitutieborrels
van die dag mee te kunnen pakken. Daarna weer
snel door voor een commissievergadering en een
activiteit later op de avond.
Na deze periode leek de grote drukte
voorbij, maar niks was minder waar. Ook al was

het af en toe even stukgaan, over het algemeen
was deze drukte vooral hartstikke leuk. Voor mij
persoonlijk waren de hoogtepunten de
weekendjes weg en natuurlijk de lange reizen van
de wintersport en de BEC. Ik vond het vooral
ook mooi om de KBE naar Praag te organiseren,
waarbij het extra mooi was dat de animo zo groot
was. Weekendjes weg met Ibn Battuta zijn altijd
weer fantastisch, en ik vind het mooi dat
binnenkort met het schierweekend het
weekendseizoen weer officieel wordt geopend.
Ik ben blij dat ik achter de schermen heb
kunnen bijdragen om de activiteiten financieel
mogelijk te maken. Ik heb een jaar lang genoten
van het begroten, betalen en boekhouden en ben
altijd blij geweest de mooiste functie binnen het
bestuur uit te voeren. Ik heb er stiekem ook van
genoten om Ronald te zien zwoegen om een ALV
voor te bereiden, Ellen te zien zwoegen om de
bijbehorende notulen te verwerken, Wouter om er
1000 lijstjes voor in elkaar te knutselen en om
Marc te zien bedelen voor geld. Ik heb een groot
deel van de tijd lekker vanuit de bureaustoel geld
gespendeerd.
Toch was het een supergezellig jaar en ik
wil ze enorm bedanken om een jaar lang mee
samen te hebben gewerkt, het was één groot feest!
Natuurlijk moesten er af en toe serieuze dingen
besproken met onenigheden, maar over het
algemeen ging het voor de wind. Dat het heeft het
voor mij een fantastisch jaar gemaakt! Dan wil ik
als laatste Gerben, Raoul, Danielle, Wendy en
Nick heel veel plezier en succes wensen
aankomend jaar! Op naar een prachtig
georganiseerd
lustrum!
P.S.: Als je echt iets interessants wilt lezen, moet
je even naar het eind van dit jaarverslag bladeren.
Steven Wester - Penningmeester
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Ibn Battuta
…de Commissaris Interne betrekkingen &
Vicevoorzitter
Afgelopen jaar heb ik
de mooiste functies
binnen ons bestuur
mogen
vervullen.
Iedereen zegt dit van
zijn eigen functie
natuurlijk, maar ik
moest hier eerst zelf
van
worden
overtuigd.
De
ochtend
van
de
sollicitatie uitslag liep
namelijk anders dan ik had verwacht, er werd mij
in het telefoontje gezegd: ‘We adviseren jou de
functies Intern en vicevoorzitter, dus dan begrijp
je wel wat dit betekent.’ Nee Amarinske, dat
begreep ik niet. Ik had namelijk nooit over de
eerste nagedacht en dat je twee functies kon
bekleden was mij onbekend, zeer strakke
voorbereiding Wout.
Meteen die middag hebben we
afgesproken met het kandidaatsbestuur, bij mij
thuis. Een flesje bubbels was te duur dus het
alternatief prosecco werd aangeschaft (deze lege
fles staat nog steeds symbolisch op mijn kast te
shinen). Dit was namelijk de eerste keer dat we
met slechts deze vijf mensen in een kamer waren,
er werden meteen dingen besproken, vastgezet en
geïnformeerd naar wat iedereen met dit jaar wou
bereiken. Alle functies vielen meteen op zijn
plaats, ik heb tijdens mijn jaar vaak gezegd dat de
selectie en indeling van ons bestuur de beste
keuze van 53 hun hele jaar moet zijn geweest, dit
kon namelijk niet beter.
De
spannendste
dag
uit
mijn
bestuursperiode vond ik maandag 1 september,
als Intern valt of staat je jaar met hoeveel nieuwe
eerstejaars actief worden. Om deze reden heb ik
tegen mijn EJC ook gezegd dat zij de belangrijkste
commissie zijn van onze vereniging, wat ze
lichtelijk beduusd gewoon maar van me
aannamen. Na een aantal activiteiten in september

bleek gelukkig dat we een hele leuke groep
eerstejaars te pakken hadden, waarvan er 27 in
ons bestuursjaar in een commissie zijn beland. Op
zo’n brede basis kunnen komende besturen vast
goed verder bouwen.
Tijdens onze vele consti’s kwam zo nu en
dan de discussie op: als je je functie zou moeten
vergelijken met een lichaamsdeel welke zou dit
dan zijn? Waarop mijn antwoord meteen was: het
hart. Deze staat door het bloed in connectie met
het hele lichaam en zorgt ervoor dat alle organen
hun taken uit kunnen voeren zonder dat deze op
brandstof hoeven te wachten. Deze discussie is
natuurlijk het resultaat van de volgende quote “De
secretaris is eigenlijk de anus van het bestuur”
(van Spijker, 2013).
Ik ga het zeker missen volgend jaar om als
bestuur in het midden van onze mooie vereniging
te staan. Deze klap komt nog harder aan omdat ik
het komende half jaar in het buitenland ga
studeren. Hierdoor wordt ik, blijkbaar het hart
van de vereniging, uit het lichaam getrokken.
Gelukkig wordt er door het lichaam goed
gereageerd op mijn transplantaat, deze is jong en
zeer gezond. Mijn taken aan haar overlaten doe ik
dus met het volste vertrouwen en ik durf hierbij
zelfs een halfjaartje naar het buitenland.
Gerben, Raoul, Daniëlle, WENDY en
Nick, heel veel succes met het komende jaar. Ik
hoop dat jullie het net zo geweldig gaan vinden als
wij. Verder wens ik jullie veel succes met weinig
slaap en het lekkere slechte eten. Wanneer ik
terugkom verwacht ik dat de vereniging nog draait
en bovenal dat er een kopje koffie voor me klaar
staat.
P.S.: Dit lustrum jaar is mooi, dan is de vereniging
namelijk 54.
Wouter van Heugten – Commissaris Interne
Betrekkingen & Vicevoorzitter
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Ibn Battuta
…de Commissaris
Externe Betrekkingen
De tijd gaat snel als je
een leuke tijd hebt. Zo
kan ik het afgelopen
jaar
het
best
omschrijven denk ik.
Het is daarom ook
lastig om in zo’n kort
stukje te vertellen wat
ik het afgelopen jaar allemaal heb meegemaakt. Ik
kan me nog goed herinneren dat ik gebeld werd
om te horen of ik bestuur werd. Ik had al drie
kwartier gewacht en toen ik eindelijk werd
gebeld, was ik aan het plassen. Maar toen ik
terugbelde kreeg ik het heuglijke nieuws dat het
commissaris externe betrekkingen werd.
Ik ben er trots op dat ik het afgelopen jaar de
commissaris externe betrekkingen van Ibn Battuta
heb mogen zijn. Met de vele afspraken,
telefoontjes en honderden mails ben ik blij dat ik
voor onze vereniging vele nieuwe contacten heb
mogen opdoen. Met als persoonlijk toppunt dat
Calco de nieuwe partner van Ibn Battuta is.
Zoals al gezegd ging de tijd snel. Het
afgelopen jaar was van het begin tot het einde één
grote
achtbaan.
Het
begon
met
de
kandidaatsperiode. In de overdrachtsperiode
wordt je zo goed mogelijk voorbereid om vanaf
de overdrachts-ALV te presteren. In de
zomervakantie kregen we, door vele uren op
Zernike te besteden, de gelegenheid om ons nog
meer voor te bereiden voor het collegejaar. Maar
vanaf september ging het echt los. Vanaf 1
september was er geen houden meer aan. Er
waren vele leuke hoogtepunten. Onder andere het
introductieweekend op Ameland met de
eerstejaars en de KBE naar Praag. Maar de leukste
activiteiten zijn natuurlijk die je met je eigen
commissies hebt mogen organiseren. Met de
Wintercom hebben we een fantastische
wintersportreis naar Risoul gehad en met de

werkgroep bedrijfsbezoeken hebben we leuke
bedrijfsbezoeken neergezet.
Wat misschien voor mij wel de mooiste activiteit
was, was de carrièredag . Met een gemotiveerde
carrièredagcommissie hebben we maanden
voorbereiding beleefd. We hebben ups en downs
gehad. Maar uiteindelijk hebben door al het harde
werk een mooie carrièredag neergezet. De dag zelf
ging zeer soepel, vloog voorbij en af en toe
verveelden we ons zelfs. Dat betekent we ons
goed hadden voorbereid. Het is een dag waar ik
met trots op terugkijk.
Een bestuursjaar kan natuurlijk niet
zonder bestuursgenootjes. Ik wil Ronald, Ellen,
Steven en Wouter dan ook heel erg bedanken.
Het tripje naar Denemarken, de vele
(constitutie)borrels, de ouderbezoeken en feestjes
onder andere als hoogtepunten. Maar wat ik
vooral zal herinneren zijn de vele vergaderingen
en vele uren op Zernike. Dat we ’s ochtends
(jullie iets eerder dan ik) stuk gingen, maar daarna
wel vol aan de slag gingen totdat de bewakers de
deur achter ons dicht deden. Ik heb veel plezier
gehad en veel gelachen met jullie. Ik zal jullie
missen, maar ik weet zeker dat wij nog vele leuke
dingen met elkaar gaan meemaken.
Maar wat ik vooral wil zeggen dat ik
iedereen van de vereniging en daarbuiten wil
bedanken voor het afgelopen jaar. De koffie-uren,
activiteiten, borrels, feesten en al het
verenigingswerk was zonder jullie niet hetzelfde
geweest.
De vereniging verdient goede opvolgers.
Die hebben wij gevonden! .Ik wil Gerben,
Daniëlle, Raoul, Wendy en Nick heel erg veel
succes en vooral heel veel plezier wensen het
komend jaar! Ik weet zeker dat jullie een
fantastisch lustrumjaar gaan neerzetten. Maak het
onvergetelijk! Want voor je het weet is het alweer
voorbij.
Marc Boogert
Betrekkingen
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Jaaroverzicht
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van
17 juni 2014 is het 54e bestuur van Ibn Battuta
als volgt benoemd:
Ronald Kleine
Voorzitter
Ellen Stoppels
Secretaris
Steven Wester
Penningmeester
Wouter van Heugten Commissaris Interne
Betrekkingen
& Vice-Voorzitter
Marc Boogert
Commissaris Externe
Betrekkingen
De vereniging kende dit jaar een ledenaantal
van rond de 850 leden. Dit is kleine verhoging
vergeleken met het jaar daarvoor.
Op de ALV van 17 juni is het
beleidsplan van het 54e bestuur gepresenteerd.
Dit beleidsplan is opgebouwd uit een aantal
speerpunten. De geformuleerde speerpunten
voor dit jaar waren:
- interne en externe communicatieverbetering
- uitbreiding introductieperiode
- versoepeling commissieoverdracht
- acquisitiebeleid in samenwerking met
facultaire organisaties
- bezuinigingen.
Daarnaast is het bestuur haar jaar
begonnen met een vernieuwde indeling van de
koffiekamer en de verkoop van cafeïnekaarten
aan leden. Aan het eind van het jaar is er
daarnaast ook een quooker in de
vleugelkeuken geplaatst, wat het aanbieden
van koffie en thee stukken gemakkelijker
maakt. Ook heeft het bestuur zoveel mogelijk
taken op het Zernike uitgevoerd en een
toegankelijk
aanspreekpunt
voor
de
vereniging gevormd.
Interne en externe
communicatieverbetering
Dit jaar is er extra aandacht geweest voor de
communicatie bij commissieoverdrachten.

Het contact tussen oude en nieuwe
commissies is versterkt door standaard een
overdrachtsvergadering te laten plaatsvinden,
in combinatie met een overdrachtsactiviteit.
Dit heeft goed gewerkt, ook voor de instelling
van commissies, dit zorgt ervoor dat er in het
begin van het jaar ook vele goede activiteiten
georganiseerd kunnen worden.
De promotie vond dit jaar gedeeltelijk
plaats via promotiepraatjes tijdens de colleges.
Hierover is goed contact geweest met de
faculteit, al hadden wij graag een intensiever
contact met de faculteit gehad. 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, al is het soms ook lastig gebleken
dit
regelmatig
te
laten
gebeuren.
Afgelopen jaar is elk kwartaal een mailing
verstuurd en soms zelfs vaker, zowel de Ibn
Battuta Update als de donateursupdate.
Commissies en werkgroepen
Versoepeling commissieoverdracht
Het afgelopen jaar is er extra aandacht
geweest voor een soepele overdracht van de
oude naar de nieuwe commissie. Niet alleen is
er extra aandacht besteed aan de
overdrachtsdocumenten, ook is er voor elke
commissie
een
overdrachtsvergadering
gepland. Bij deze overdrachtsvergadering
hoorde ook een overdrachtsactiviteit, waarbij
de oude commissie de basis al had gelegd om
de nieuwe commissie mee te nemen in de
latere organisatie. Zo kan de nieuwe
commissie meteen al goed ervaren wat zijn
taken het komende jaar zullen zijn. Deze
manier van overdracht is goed bevallen.
Commissiestructuur
Ook dit jaar hebben we ervoor gekozen om in
alle commissies en werkgroepen een
bestuurslid te plaatsen. Daarnaast heeft de
Commissaris Interne Betrekkingen dit jaar
meerdere voorzittersoverleggen gehouden om
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op de hoogte te blijven van alle commissies.
De commissaris Externe Betrekkingen heeft
met externen van de relevante commissies
overleggen gehad om goed op de hoogte te
blijven van hun bezigheden. Bij de EJC is er
ook dit jaar, naar het voorbeeld van vorig jaar,
een roulatie geweest van het voorzitterschap.
Op deze manier konden eerstejaarsstudenten
goed de commissie ervaren vanuit
verschillende posities. Dit beviel opnieuw
goed.
Commissaris Promotie
Door het opheffen van de Mediacommissie
en het aanstellen van een commissaris
promotie, als nieuwe functie binnen elke
commissie, is er qua promotie meer
verantwoordelijkheid bij de commissie zelf
komen te liggen. De commissaris promotie
verzorgde de posters, in het gegeven
standaard format. Ook leverden de
commissies zelf stukjes voor op de site. Deze
werden soms ook, bijvoorbeeld in het geval
van een lezing, door de spreker zelf geleverd.
Financiën
Bezuinigingen
Wegens het wegvallen van een grote sponsor
en een verandering van de boekenverkoop
hadden we dit jaar minder geld te besteden.
Om dit gat deels te dichten hebben we in het
afgelopen verenigingsjaar de Cafeïnekaarten
geïntroduceerd, waarmee leden voor 25 euro
een jaar lang onbeperkt koffie en thee konden
drinken, uit hun geheel eigen ontworpen mok.
Verder hebben we minder uitgegeven aan de
bestuurspakbijdrage, het actieve ledenuitje, de
Raad van Adviseurs en Merchandise.
Hierdoor heeft dit geen harde impact gehad.
Met de doorvoering van een HR-wijzing over
de almanakbijdrage hebben we gezorgd dat er
volgend jaar minder uitgegeven zal worden
aan de almanak, wat geld vrij laat voor andere
investeringen.

Acquisitiebeleid in samenwerking met andere
facultaire organisaties
Qua acquisitiebeleid richting bedrijven hebben
wij dit jaar een actieve houding aangenomen
door veel vacatures en stageplekken op de site
te plaatsen. Ook hebben wij een integraal
pakket samengesteld met Geo Promotion en
Girugten, waarbij ook de almanak- en
carrièredagcommissie zijn betrokken. De vele
overleggen die wij hiervoor hebben gehad zijn
erg nuttig gebleken voor het onderlinge
contact. Voor de acquisitie is hier uiteindelijk
geen gebruik van gemaakt door de
verschillende periodes waarin men actief is en
de verschillende doelen die worden
nagestreefd.
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
het Schierweekend, de introductiedag met
borrel, de liftwedstrijd naar Rostock, de Korte
Buitenlandse Excursie naar Praag, de
Wintersportreis naar Risoul, de Buitenlandse
Excursie naar Ankara en Cappadocië,de
Batavierencare, de Carrièredag en de W.J. van
den Bremenlezing die werd gegeven door Ben
de Pater.
Uitbreiding introductieperiode
Dit jaar is er extra aandacht besteed aan de
introductie voor eerstejaarsstudenten, waarbij
de focus tijdens de introductiedag lag op
sociale binding. Dit werd gedaan met een
wandeltocht met opdrachten in de binnenstad
en aansluitend de introductieborrel. Daarnaast
hebben wij verzekerd dat de agenda van de
maand september goed volstond met
activiteiten van alle commissies die dit door
het
jaar
heen
ook
doen,
zodat
eerstejaarsstudenten onze variëteit aan
activiteiten gelijk konden ervaren.
Met de Werkgroep Ameland is er
wederom een fantastisch kamp neergezet, wat
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een goede start vormde van de actieve
septembermaand. Ook de twee aankomende
introductiekampen zullen op Ameland
plaatsvinden.
Langetermijnvisie
Tijdens de februari ALV hebben wij de eerste
versie van de langetermijnvisie gepresenteerd.
Wegens de vele reacties hierop uit de zaal is er
besloten hier een apart inspraakmoment voor
te plannen. Dit vond plaats op 12 maart. Met
de input die vele leden hebben gegeven is het
mogelijk geweest om het bestand te
verbeteren en tot een goed handvat te maken
voor de toekomst. Deze langetermijnvisie is
bedoeld als een extra basis voor komende
beleidsplannen en een geheel dat constant
aangepast kan worden. Hierdoor kan er een
duidelijke lijn worden vastgehouden en ook
de veranderingen beter in kaart worden
gebracht. We hopen dat dit document een
goede basis voor toekomstig beleid kan

vormen en zal zorgen voor een duidelijke
leidraad.
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 de verandering
van de almanakbijdrage, de wintersport, de
Ibn Battuta-app, de aankoop van een nieuwe
camera,
de
langetermijnvisie
en de algemene financiën. Tijdens de ALV
van februari is er een februari-balans
gepresenteerd, wat als zeer prettig werd
ervaren. Daarnaast is tijdens deze ALV ook de
eerste versie van de langetermijnvisie
gepresenteerd. Wij hopen dat komende
besturen het puntje evaluatie langetermijnvisie
zullen opnemen in hun februari ALV, om een
constante focus op het beleid te waarborgen.
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Activiteitenoverzicht 2014-2015
Wat

Waar

Wanneer

Aanwezigen

1

Cantus Pedelgenootschap

Café ' 't Golden Fust'

2 juni

25

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Actieveledenuitje
Grontmij Businesscourse
Algemene Ledenvergadering
After-ALV borrel
Nederland-Chili met Ibn 0
Excursie Lefier
SeS’cie Sportmiddag
EJC Barbecue
EGEA Dutch Experience
EJC Kanoën
Schierweekend
Introductiedag Schakelaars
Introductiedag Exchange Students
Introductiedag Eerstejaarsstudenten
Introductieborrel
Brak Ontbijt
Boekenverkoop
Introductiekamp eerstejaarstudenten
EJC speciaalbierentocht

6 juni
13 juni
17 juni
17 juni
23 juni
24 juni
25 juni
25 juni
1 t/m 6 juli
2 juli
11 t/m 13 juli
29 augustus
29 augustus
1 september
1 september
2 september
3 & 4 september
5 t/m 7 september
11 september

50
24
51
+/- 30
10
17
19
30
30
13
41
14
70
185
125
100
120
125
23

21
23
24
25
26
27
28
29
30

Annual Congress EGEA
EGEA international day
EGEA BBQ
Ex'cie Vossenjacht
Golden Borrel
Zwemfest
SeS'cie Liftweekend
Inspraakmoment Langetermijnvisie
Lecture 'Spatial Metaphors in
Europe'
EJC feest
‘Vout in het oerwaud’
Wintercom Snertfeest
Algemene Ledenvergadering
After-ALV borrel
'Pertinent Prominent'
Lezing van Koning Krimp

Grolloo
Groningen
Grand Café Time Out
Café Mambo Jambo
Kantine GCHC
Groningen
Hoornse Plas
Hoornse Plas
Nederland
Groningse Grachten
Schiermonnikoog
Zernike
Zernike
Zernike & Binnenstad
Café ' 't Golden Fust'
Ochtendcollege, Zernike
Zernike
Zwanewater, Ameland
Keyzer, Wolthorn, Toeter &
Oblomov
Roemenië
Zernike
Noorderplantsoen
Binnenstad
Café ' 't Golden Fust'
Vera Groningen
Rostock
Zernike
Academiegebouw

13 t/m 18 september
15 september
15 september
16 september
16 september
25 september
26 t/m 28 september
3 oktober
6 oktober

3*
38
55
24
70
41 (van 400)**
25
9
27

Feestcafé 'Hotshots'

7 oktober

80

Buurthuis 'De Hoogte'
Café 'The Crown'
Café ' 't Golden Fust'

8 oktober
14 oktober
14 oktober

15
54
80

Academiegebouw

20 oktober

40

31
32
33
34
35
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36
37
38
39
40
41
42
43

SeS'cie Beerpong
EJC martinitoren beklimmen
Cantus Pedelgenootschap
Excursie Zuidelijke Ringweg
Korte Buitenlandse Excursie
After-KBE Oostblokborrel
SeS'sie Dropping
Lezing Dhr. Pellenbarg

44
45
46
47
48

EJC filmavond
Schoenzetten
Sinterklaasborrel
Excursie Kerstmarkt
Lezing ‘Geografie: Alive & Kicking’

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

EJC kerstgala
Wintersport
Lezing Omgevingspsychologie
SeS'cie gymmen
After Wintersport borrel
Nieuwjaarsreceptie
Almanakuitreiking
Opoe borrel
Colectiva Kreunen & Beunen2.0
Waalexcursie
Lecture 'Sexuality Education in
Uganda'
Karaoke avond EJC
Algemene Ledenvergadering
After-ALV borrel
SeS'cie Rugbytraining
Alfabetfeest
Netwerkborrel met Alumni
EGEA uitwisseling Gent
Cantus Pedelgenootschap
BEC lazing
Nationaal Geografisch &
Planologisch Symposium
SeS'cie RW-quiz
BEC programmabekendmaking
BEC uitzwaaiborrel
Langetermijnvisie Inspraakmiddag

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Café ' 't Golden Fust'
Martinitoren
Café ' 't Golden Fust'
Groningen
Praag
Café ' 't Golden Fust'
Beilen en omstreken
Heymanszaal,
Academiegebouw
Blauwe zaal
Koffiekamer
Café ' 't Golden Fust'
Leer
Gadourekzaal,
Grote Rozenstraat 31
Newscafé
Risoul
Zernike, zaal
Grote Beerstraat
Café ' 't Golden Fust'
Café ' 't Golden Fust'
Café ' 't Golden Fust'
Café ' 't Golden Fust'
Bernlef
Nijmegen
Buckshot Café

21 oktober
10 november
11 november
13 november
14 t/m 16 november
18 november
20 november
24 november

38
27
45
20
45
100
27
40

3 december
5 december
9 december
12 december
15 december

40
20
80
16
26

18 december
02 t/m 11 januari
9 januari
13 januari
13 januari
15 januari
2 februari
2 februari
4 februari
6 februari
9 februari

108
20
30
20
80
55
80
100
80
22
31

Het Kasteel
Café 'The Crown'
Café ' 't Golden Fust'
Rugby Club Groningen
Kokomo
Buckshot Café
Gent
Café ' 't Golden Fust'
M.0074, Muntinggebouw
Academiegebouw Utrecht

10 februari
17 februari
17 februari
24 februari
25 februari
27 februari
27 feb t/m 1 maart
2 maart
3 maart
6 maart

28
36
65
20
63 (van 780)**
30?
4?
36
60
20 (van 93)**

Pacific Australian Pub
Café ' 't Golden Fust'
Café ' 't Golden Fust'
Zernike

9 maart
10 maart
10 maart
12 maart

64
45
100
15
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Buitenlandse Excursie (BEC)
Opname 'Weet ik veel'
Western Regional Congress
Excursie Dagblad van het Noorden
SeS'cie Spelletjesavond
Excursie Landschapsgeschiedenis
EJC Bowlen
KB bekendmakingsborrel
EGEA Bendeluxweekend
Bedrijfsbezoek Groningen
Bereikbaar
Batavierenrace
‘April, doe wat je wil’ borrel
North & Baltic Regional Congress
Carrièredag
Interfacultair Gala
W.J. van den Bremenlezing
EJC Stef Stuntpiloottoernooi
Broertjes- en zusjesborrel
Actieveledenuitje
SeS'cie Gotcha!
Bedrijfsbezoek BPD
Lecture Fanny Janssen –
Lecturer of the Year

Ankara & Cappadocië
Hilversum
Marburg
Leeuwarden
Unitas
Drentse Aa gebied
Bowlingcentrum Kardinge
Café ' 't Golden Fust'
Aachen
Oosterstraat 56a

14 t/m 22 maart
25 maart
25 t/m 30 maart
27 maart
9 april
10 april
13 april
14 april
17 t/m 19 april
25 april

49
24
3*
17
35
20
33
120
4*
25

Nijmegen
Café ' 't Golden Fust'
Tuusula, Finland
het Kasteel
Club Pure
Groninger Synagoge
Feestcafé 'Hotshots'
Café ' 't Golden Fust'
Groningen & omgeving
overal
Zwolle
Muntinggebouw

25 & 26 april
28 april
5 t/m 9 mei
8 mei
11 mei
12 mei
13 mei
19 mei
22 mei
25 mei t/m 16 juni
27 mei
28 mei

26
50
1*
135
35 (van 140)**
50
44
70
40
25
20
22

*Aanwezige afgevaardigden vanuit Groningen **Deelnemers vanuit Ibn Battuta (Totaal aantal aanwezigen)
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Representatieoverzicht 2014-2015
Datum

Gelegenheid

1
2
3
4
5
6

18 juni
19 juni
20 juni
20 juni
24 juni
24 juni

Voorstellen Faculteit
Constitutieborrel Pharmaciae Sacrum
Afspraak Zwemfest
Pedelbekendmakingsborrel
Constitutieborrel Ibn Battuta

7
8

26 juni
30 juni

9
10
11

3 juli
4 juli
6 augustus

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

12 augustus
12 augustus
22 augustus
26 augustus
26 augustus
29 augustus
1 september
1 september
3 september
3 september
8 september
10 september
11 september
11 september
11 september
11 september
17 september
18 september
18 september
18 september
22 september
22 september
22 september
23 september
23 september

Almanak uitreikingsborrel GHD Ubbo Emmius
Eindejaarsdiner Faculteit
Acquisitieoverleg Girugten, Geo Promotion
Afspraak afvaardiging faculteitsbestuur
Afscheid Paul Ike
Afspraak kampeerboerderij 'Het Zwanewater'
Afspraak ESRI
Studieverenigingenmarkt KEI
BHV-cursus
Afspraak met Dhr. Pellenbarg
VIP DIES feest
Introductiedag Schakelaars FRW
Introductiedag eerstejaarstudenten FRW
Opening Academisch Jaar
AVV FVOG
Constitutieborrel FVOG
After-ALV borrel EBF
Afspraak Deloitte
Gesprek met Calimero
Constitutieborrel Stukafest
Constitutieborrel EPU
IduNacht
Constitutieborrel Mundus
Gesprek met SOG
Strategisch Plan FRW bijeenkomst
Constitutieborrel Twist
Afspraak Pakhuis
Constitutieborrel VIP
Constitutieborrel EBF
Constitutieborrel Tema
Constitutieborrel Esperia
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Locatie
Zernike
Villa Volonté
Harmoniegebouw
SS Rosensteinlaan, Groningen
Unitas
Café Mambo Jambo
Kaap Hoorn
Zernike
Zernike
Zernike
Ameland
Zernike
Martiniplaza
Precare Groningen
Koffiekamer
Beachclub Ocean 41
Zernike
Zernike
Martinikerk
Zernike
't Golden Fust
Het Heerenhuis
Amstelveen
Zernike
Unitas
Mambo Jambo
Shadrak
Café Lenthe (Nijmegen)
Zernike
Zernike
t Golden Fust
Pakhuis
A.S.V. Dizkartes
Café de Branderij
A.S.V. Dizkartes
Unitas
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37
38
39
40
41

24 september
25 september
29 september
29 september
29 september

Constitutieborrel Sarphati
Constitutieborrel USVA
Afspraak KNAG
Meeting NEXT
Constitutieborrel V.U.G.S.

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

29 september
30 september
30 september
2 oktober
2 oktober
3 oktober
6 oktober
6 oktober
7 oktober
7 oktober
8 oktober
8 oktober
9 oktober
9 oktober
10 oktober
10 oktober
15 oktober
16 oktober
16 oktober
16 oktober
22 oktober
23 oktober
23 oktober
23 oktober
28 oktober
29 oktober
29 oktober
30 oktober
31 oktober
3 november
3 november
5 november
6 november
9 november
11 november

Wisselfeest EGEA Utrecht
Constitutieborrel FMF
Constitutieborrel ASCI
Constitutieborrel HCSF
Constitutieborrel Pro Memorie
Afspraak Grunn Pils
Constitutieborrel Societas
EBF foute hitjes feest
Afspraak lijst STERK
Constitutieborrel IK
Afspraak Jessica Vogelzang (LC's)
Constitutieborrel Meander
Constitutieborrel Kalliope
Constitutieborrel Bernoulli
NGPS vergadering
VUGS brakke film
Constitutieborrel Ubbo Emmius
Internationalisation Meeting FVOG
Constitutieborrel Studiosi Mobilae
Constitutieborrel Idun
Constitutieborrel TMFV Archigenes
Afspraak Socie-app
Overleg Learning Communities
IduNacht
Afscheidssymposium Paul Ike
NGPS vergadering
Oriëntatie-afspraak VUGS voor de BEC
Afspraak FVOG
Langetermijnvisieoverleg met bestuur 53
Afspraak van Calker (FRW)
Constitutieborrel ACLO
Prof. Keuning Vergadering
Gesprek met Calimero
Etentje oud-bestuur 52
Zwembadfeest overleg
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De Krater (Amsterdam)
Huize Maas
Utrecht
Universiteits Bibliotheek
Café Ouwe Dikke Dries (Utrecht)
UMTC Sociëteit (Utrecht)
't Golden Fust
Mambo Jambo
Mambo Jambo
Café de Blauwe Engel
Stadsbrouwerij
A.S.V. Dizkartes
Café de Branderij
Zernike
A.S.V. Dizkartes
Zernike
Café Jut en Jul
Coyote Bar
't Golden Fust
Utrecht
Utrecht, VUGS-kamer
't Golden Fust
Bernoullibuilding
Villa Volonté
Shadrak
Villa Volonté
Tizin Mobile (Groningen)
Mercatorgebouw
Shadrak
Zernike
la Place, Utrecht
Utrecht
Zernike
Zernike
Mercatorgebouw
A.S.V. Dizkartes
Zwolle
Groningen
Oosterhavenstraat
Zernike
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77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

12 november
13 november
13 november
13 november
17 november
17 november
20 november
25 november
26 november
28 november
28 t/m 30
november
1 december
1 december
1 december
3 december
10 december
11 december
11 december
15 december
15 december
16 december
17 december
18 december
18 december
22 december
5 januari
5 januari
6 januari
6 januari
8 januari
9 januari
12 januari
13 januari
13 januari
14 januari
14 januari
15 januari
16 januari
22 januari
22 januari

Constitutieborrel TEIMUN
Afspraak Calco
NGPS vergadering
Alfabetfeest vergadering
Constitutieborrel RK Studentendesk
Tegenprestatie EPU
Alfabetfeest vergadering
Afspraak News Café
Alfabetfeest vergadering
RvA bijeenkomst
Besturenweekend FVOG

't Golden Fust
Maarssen
Utrecht
Groningen
Café de Negende Cirkel
FFJ Bernlef
Groningen
News Café
Groningen
The Crown
Appelscha

ASCI Borrel
Ubbo Emmius Borrel
Borrel EBF
Constitutieborrel GSb
Afspraak FVOG
Afspraak Drukbedrijven.nl
IduNacht
Green Office Informatieavond
Alfabetfeest vergadering
NGPS vergadering
Internationalisation Meeting FVOG
Voorzittersoverleg FRW
Kerstborrel FRW
NGPS-afspraak met Turkije Instituut
Nieuwjaarskoffie FRW
Borrel EBF
NGPS vergadering
Vesting KB-bekendmaking
Alfabetfeest vergadering
BestiduNacht
Afspraak Gerda van Calker (FRW)
Telefonische afspraak RHO
Constitutieborrel lijst STERK
Overleg Pro Geo voor alumniborrel
Zwembadfeest overleg
NGPS vergadering
Gesprek met SOG
NGPS vergadering
IduNacht

Dogs Bullocks
Pakhuis
Café de Branderij
't Golden Fust
Zernike
Zernike
Shadrak
Visserstraat 49
Groningen
Utrecht
Bernoullibuilding
Zernike
Zernike
Leiden
Skibril
Branderij
Utrecht
Blauwe Engel
Harmoniegebouw
Shadrak
Mercatorgebouw
Zernike
De Tapperij
Zernike
Zernike
Skype
Zernike
Utrecht
Shadrak
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117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

23 januari
27 januari
27 januari
29 januari
30 januari
3 februari
3 februari
3 februari
13 februari
20 februari
23 februari
23 februari
24 februari
24 februari
25 februari
3 maart
3 maart
4 maart
10 maart
11 maart
17 maart
17 maart
19 maart
24 maart
24 maart
26 maart
13 april
14 april
15 april
15 april
15 april
15 april
16 april
16 april
22 april
22 april
22 april
23 april
23 april
28 april

Lunch bij erelid Dhr. Dekker
Constitutieborrel M.F.V. Panacea
Borrel Ubbo Emmius
Afspraak Zwemfest
Avond met Pro Geo en Geo Promotion
Internationalisation Meeting FRW
NGPS vergadering
Zusjesavond
Geo Promotion Congres
Afspraak RHO
AVV FVOG
FVOG besturenborrel
Afspraak Zwemfest
Idun Cocktailfeest
Afspraak SOG
Afspraak Theo Spek
Odiom KB-bekendmaking
Prof. Keuning Vergadering
Afspraak Calimero
Zwembadfeest overleg
Tegenprestatie Twist
prof. Francken KB-bekendmaking
Afscheid Bert Dieters
Afspraak Drukbedrijven.nl
RvA-etentje
IduNacht
Lugus KB-bekendmaking
Afspraak Gerda van Calker
Studystore afspraak
Bernlef DIESfeest
Borrel Twist & ASCI
Cover KB-bekendmaking
Voorzittersoverleg FRW
Constitutieborrel Caerus
Constitutieborrel SOG
Borrel ODIOM
Mixfeest
AVV FVOG
Constitutieborrel Risk
Afspraak Gerda van Calker (FRW)
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Rijksstraatweg, Haren
Villa Volonté
‘t Gat van Groningen
Zernike
Duindoornstraat
Zernike
Nijmegen
Nijmegen
Euroborg
Rotterdam
Harmoniegebouw
Café de Kachel
Zernike
Pand 48
Zernike
Faculteit Letteren
Café Ome Ko
Zwolle
Zernike
Harmoniegebouw
‘t Gat van Groningen
Café Jut en Jul
Zernike Plaza
Zernike
Weeva
Shadrak
't Golden Fust
Zernike
Zernike
Bernlef
‘t Gat van Groningen
Tapperij
Zernike
't Golden Fust
Unitas
Café Ome Ko
Het Pakhuis
Offerhauszaal
Dizkartes
Zernike
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157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

28 april
30 april
30 april
7 mei
11 mei
13 mei
15 mei
15 mei
18 mei
18 mei
18 mei
19 mei
21 mei
21 mei
21 mei
25 mei
26 mei
26 mei
27 mei
28 mei
28 mei
2 juni
2 juni
2 juni
3 juni
4 juni
5 juni
8 juni
8 juni
9 juni
10 juni
12 juni

Constitutieborrel Vesting
Constitutieborrel Calimero
Idun Lustrumthema bekendmaking
Idun KB-bekendmaking
Afspraak Erac
Evaluatievergadering NGPS
Bezoek Calimero
Bezoek SOG
Telefonische afspraak Witteveen+Bos
EPU KB-bekendmaking
Archigenes KB-bekendmaking
FVOG besturenborrel
Telefonische afspraak Erac
Careers Company Kick-off
RvA bijeenkomst met Kandidaatsbestuur
Zwemfest bijeenkomst
Ubbo Emmius KB-bekendmaking
TeMa KB-bekendmaking
IK KB-bekendmaking
Afspraak Athena Studies
IduNacht
Afspraak Gerda van Calker (FRW)
VIP KB-bekendmaking
Commotie KB-bekendmaking
Constitutieborrel Prof. Francken
Constitutieborrel Odiom
Alumnitour Deventer PKV
Constitutieborrel JFV
Societas KB-bekendmaking
Afspraak Faculteitsbestuur FRW
Voorzittersoverleg FRW
Pedelbekendmakingsborrel
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‘t Golden Fust
Dizkartes
Het Pakhuis
Het Pakhuis
‘s Hertogenbosch
Uithof Utrecht
Zernike
Zernike
Zernike
‘t Golden Fust
Café Hoppe
Partycafé de Doos
Zernike
Career Company Zernike
Oblomov
Idun huisje
‘t Gat van Groningen
Partycafé de Doos
Het Pakhuis
Zernike
Shadrak
Zernike
Pakhuis
‘t Golden Fust
Unitas
Negende Cirkel
Deventer
Huize Maas
Partycafé de Doos
Zernike
Zernike
Kometenlaan, Groningen
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Bestuursactiviteiten
Actieveledenuitje – 6 juni
Op deze dag zijn we met de actieve leden
naar een Klimpark in Grollo geweest. In dit
park zijn verschillende parcoursen uitgezet
bovenin de bomen. We klommen en
klauterden over en door de verschillende
obstakels. Wat iedereen het leukste vond was
dat aan ieder einde van een parcours een
zipline was waar je snel naar beneden kon
glijden. Moe maar voldaan gingen we
vervolgens terug naar Groningen om met
ongeveer 50 man te eten bij Italiaans
restaurant Napoli. Terwijl iedereen zijn of
haar avonturen van het klimpark vertelde,
genoten we onderhand van een pizza en een
biertje. Als afsluiting bedankte het bestuur alle
actieve
leden
voor
het
afgelopen
verenigingsjaar.

te leren kennen. Intussen verliep de
inschrijving bij Ibn Battuta goed en raakte de
inschrijflijst voor introductiekamp steeds
voller. Na de lunch was het tijd om naar de
binnenstad te vertrekken om daar met je
mentorgroep een wandelexcursie te doen. De
groepen liepen een ronde langs elf punten, om
op elk punt een bepaalde opdracht uit te
voeren waar punten mee te verdienen vielen.
Tijdens de spellen was het belangrijkste feit
dat de eerstejaars elkaar beter leerden kennen.

Schakeldag – 29 augustus
Op 29 augustus kwamen de nieuwe
schakelaars van de FRW voor het eerst op
zernike. Na de praktische zaken die werden
besproken door de studieadviseur, hielden
Ronald en Jan-Aike (Pro Geo) nog een
praatje. Vervolgens gaven wij de schakelaars
een rondleiding over Zernike, een kop koffie
in de koffiekamer en deden we een speeddate
sessie met zijn allen. Als afsluiter dronken we
een drankje op Noorderzon.

Na deze excursie gingen de eerstejaars
studenten samen met hun mentorgroep eten.
Dit gebeurde of thuis of in een restaurant.
Hier kon de maag even goed gevuld worden,
aangezien de borrel al vroeg stond te
beginnen, namelijk om half 9. Al met al in
ieder geval een geslaagde dag met lekker weer.

Introductiedagen eerstejaarsstudenten – 1 september
Maandag 1 september was het de dag dat
eindelijk het nieuwe collegejaar stond te
beginnen. ’s Ochtends werden de tafels
klaargezet en werd er afgewacht in hoeverre
de eerstejaars studenten kwamen opdagen,
enthousiast waren voor een lidmaatschap en
natuurlijk meewilden op introductiekamp
Ameland. Na de openingspraatjes van Inge
Hutter , Nienke, Jan-Aike en Ronald was het
tijd voor de inschrijving en de lunch. De
mentorgroepen gingen hun eigen weg en
hadden hierdoor even de tijd om elkaar beter

Brak ontbijt – 2 september
Na de prachtige introborrel van maandag 1
september hadden wij als bestuur bedacht om
de ochtend na de borrel een ontbijtje aan te
bieden, voor alle eerstejaarsstudenten die het
vak Denken over Geografie en Planologie
volgden. In de pauze van het college werden
de broodjes uitgedeeld. Op deze manier
wilden we de eerstejaars langer op te borrel
houden, omdat ze nu niet de volgende
ochtend voor het college om 9 uur nog hun
ontbijt moesten smeren. We hadden voor de
studenten lekkere belegde broodjes met ham,
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kaas en raketsla. Verder kreeg iedereen er een
lekker bakje koffie of thee bij. Niet alleen de
studenten maar ook de docenten van het vak
waren hier erg blij mee. Het ontbijt bleek dus
een groot succes te zijn en is zeker voor
herhaling vatbaar.
Boekenverkoop – 3 & 5september
Op woensdag 3 en donderdag 4 september
vond de collectieve boekenverkoop plaats op
Zernike. Dit keer verliep het anders dan
andere jaren, omdat ook de mogelijkheid
bestond om je boeken thuis te laten bezorgen.
Dit zorgde ervoor dat het bij de
boekenverkoop op Zernike ook niet zoveel
studenten langskwamen, aangezien er velen
gebruik maakten van de nieuwe optie. Het
thuisbezorgen is goed bevallen en er is
besloten om deze optie in het vervolg als
enige optie te gebruiken. Dit betekent dat dit
de laatste collectieve boekenverkoop was en
er dus ook geen tweede heeft plaatsgevonden
in het afgelopen jaar. Alle faciliteiten zijn
inmiddels gereed om de boeken alleen nog
thuis te laten bezorgen.

7, klaar op het station om met 5 busjes
richting Praag te rijden. Iedereen was goed
uitgedost voor deze heenreis, zo was er
bijvoorbeeld een 70’s busje en een
escalatiebusje present. Deze lange reis was
voor vele deelnemers haast net zo’n feest als
het verblijf in de uiteindelijke bestemming
zelf. Na een gezellige heenreis kwamen we
rond de avondspits aan in Praag. De
bestuurders die Praag die avond in zijn
gereden hadden de nodige skills om zich door
deze verkeerschaos te loodsen. Nogmaals
chapeau voor deze vijf chauffeurs!
In Praag stond er eerst een korte
stadswandeling op het programma langs de
parlementaire gebouwen dichtbij het hostel.
Deze gebouwen lagen op een soort citadel,
van waar je een mooi uitzicht hebt over de
hele stad. Na deze wandeling was het tijd voor
iedereen om de lokale keuken uit te proberen,
die de een beter beviel dan de ander. ’s
Avonds gingen we met z’n allen gezamenlijk
stappen in de grootste club van Centraal
Europa, Karlovy Lazne. Kortom, een zeer
geslaagde avond!

Langetermijnvisie inspraakmoment – 3 oktober
Om een goede opstart te kunnen maken met
de langetermijnvisie heeft het bestuur op 3
oktober een eerste inspraakmoment gepland
waar leden konden reageren op bepaalde
stellingen. Ondanks de erg lage opkomst bleek
deze samenkomst erg nuttig en heeft het een
goede basis gevormd voor het schrijven van
de visie.
Korte Buitenlandse Excursie Praag – 14 t/m 16
november
De KBE ging dit jaar naar Praag. Deze
bestemming ligt wat verder dan gebruikelijk
voor de KBE. Dit is niet het enige wat
bijzonder was aan deze KBE. Ook waren er
een stuk meer deelnemers dan normaal
gesproken. Er gingen maar liefst 42
enthousiaste studenten mee. Omdat we zo ver
weg gingen stonden we al vroeg, namelijk half

Dag twee van de KBE begon goed.
Iedereen, met uitzondering van een enkeling,
kwam deze ochtend de spreekwoordelijke
man met de hamer tegen. Een prachtig begin
van een geweldige dag. Toen iedereen uit zijn
bed was begon onze tweede stadswandeling.
Onderdeel van deze barre tocht was de
kilometerslange trap die ons een berg op
leidde, eenmaal aangekomen op deze berg
vonden wij dit echter nog niet hoog genoeg.

Pagina 22 van 61

FACULTEITSVERENIGING DER RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN

Ibn Battuta
Met gevaar voor eigen leven hebben we dus
nog een zeer stabiele Eiffel toren remake
beklommen om vervolgens van het prachtige
uitzicht te kunnen genieten. De weg naar
beneden, die reeds voortgezet werd was, was
er een met veel spektakel met vieze broeken
tot gevolg. Gelukkig kan dit de doorsnee
Ibn’er geen fluit interesseren. Dit soort
voorvallen werden dan ook vaak aangevuld
met de woorden ‘maximaal stukgaan’ waarna
de stadswandeling braaf vervolgd werd. Zelf
nadenken was per slot van rekening nog meer
stukgaan. In de binnenstad aangekomen kreeg
iedereen tijd om iets voor zichzelf te doen,
om vervolgens weer op tijd terug te zijn voor
de avondactiviteit. De avondactiviteit (voor
ons ook een verrassing) bleek een soort
spooktocht onder een kerk te zijn. Hier
werden verhalen over de geschiedenis van de
stad verteld werden met veel referenties naar
geesten die zich soms in deze tunnels lieten
zien aan de bezoekers en gidsen. Na de
avondactiviteit gingen we met zijn allen in een
groot restaurant eten. De avond werd
voortgezet met kleintjes goudgeel in het
hostel. Zondag was natuurlijk de aangename
terugweg waarbij de nieuwe investering van de
vereniging, de walkietalkies, goed in gebruik
werden genomen. Er werd in Tsjechië nog op
een bergtop, in een erg luxe restaurant/hotel,
genoten van een gezamenlijke maaltijd onder
het genot van een zeer bevredigend uitzicht.
De rest van de terugweg was er een van vol
gas en zo snel mogelijk naar huis, we reden
per slot van rekening door Duitsland.
Schoenzetten – week 49
In de week van 5 december was het voor
leden weer mogelijk een (al dan niet
geknutseld) schoentje te zetten in de
koffiekamer. Op vrijdag zijn de schoenen van
20 brave Ibners door pieten gevuld met
lekkers èn spelletjes. Dank u Sinterklaasje!

Langetermijnvisie inspraakmiddag – 12 maart
Naar aanleiding van veel reacties tijdens de
februari ALV is er besloten om de eerste
versie van de langetermijnvisie verder te
evalueren op een ander moment. Op deze
middag in maart kwamen een aantal
geïnteresseerden hiervoor met ons om tafel
zitten. Het leverde een nuttig gesprek op
waarbij veel verbeterpunten zijn aangeleverd.
Op basis hiervan hebben wij deze eerste
versie goed kunnen uitwerken naar een
uiteindelijke visie die we goed konden
doorgeven aan onze opvolgers en aan de
leden publiceerden.
Opnames ‘Weet ik Veel’ – 25 maart
Na het succes van vorig jaar, door de winst
van Pieter Meijer, was er dit jaar weer de
mogelijkheid voor de leden van Ibn Battuta
om hun kennis te tonen in het spelprogramma
‘Weet ik veel’. Met zo’n 30 leden zijn we
richting Baarn vertrokken om daar mee te
doen aan het spelprogramma. Helaas kwam
een van ons dit jaar niet als winnaar uit de
bus, maar was het wel heel erg gezellig om
weer eens mee te doen. Daarnaast hebben wij
onze algemene kennis kunnen opkrikken en
konden wij zien wie van ons de slimste was!
Actieveledenuitje – 22 mei
Op deze zonnige vrijdag hadden wij een zeer
actief actieveledenuitje gepland staan.
Overdag stapte iedereen vol goede moed op
de fiets voor een flinke tocht. Niet iedereen
was even enthousiast over de staat van hun
billen naar verloop van tijd, maar de zadelpijn
was het allemaal waard toen we bij
Westernpark
Jumping
Henk
waren
aangekomen. Hier dronken wij eerst rustig
een drankje, om vervolgens los te gaan met de
vele spellen. Hierbij hoorde bijvoorbeeld
spijkerbroek-hangen, pleeborstel gooien,
boogschieten, lassowerpen en vele andere
ludieke activiteiten. Tijdens de pauze werd
uiteraard ook een drankje genuttigd, met een
hapje. Na de gezellige middag was het tijd om
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terug naar Groningen te fietsen. Iedereen was
uiteraard hongerig van de actieve middag,
maar goed dat we gingen barbecueën in het
Stadspark. Al met al was het een erg gezellige
en geslaagde dag, met gelukkig prachtig weer.
Merchandise
Dit
jaar
hebben
wij
tijdens
de
introductieperiode gezorgd voor zwarte
jaarshirts met rode opdruk. Daarnaast bestond
de wintereditie uit een heuse Ibn Battuta
supporterssjaal, welke al in één dag
uitverkocht waren. Hierom hebben wij ervoor
gekozen om nog een extra oplage te bestellen,
die ook snel uitverkocht was. Het totaal kwam
hierdoor op 50 mooie sjaals te liggen. Voor de
zomereditie zijn er 25 badhanddoeken
verkocht. Deze editie was helaas wat schaarser
omdat er geen mogelijkheid was voor een
tweede oplage. Hoe dan ook was het
wederom een zeer populair Ibn Battuta-item
waar enthousiast op gereageerd is. Binnen
twee dagen was ook dit mooie gadget
uitverkocht.
Koffie-uren
Het afgelopen jaar is ervoor gekozen om
koffie-uren van 09.30 tot 13.30 uur te laten
lopen, waarbij er een wisseling plaatsvond om
11.30 uur. Met uitzondering van de vrijdag,
wanneer deze door een bestuurslid van 9.30
uur tot 12.30 uur werd gehouden. Gedurende
het hele jaar door heeft het bestuur met
plezier een kopje koffie geschonken in de
mooie en gezellige koffiekamer. Daarbij was
het dit jaar ook mogelijk een Cafeïnekaart aan
te schaffen, met persoonlijke mok en
onbeperkt koffie en thee tijdens het gehele
verenigingsjaar. Vele leden waren hier
enthousiast over, waardoor er uiteindelijk een
fleurige collectie van 63 persoonlijke mokken
in de koffiekamer te bewonderen was die een
speciaal plekje in de kast hebben verworven.
Om wat extra’s te doen voor alle
cafeïnekaarthouders heeft het bestuur een
picknick georganiseerd speciaal voor hen. Al

deze koffiekamer fans waren hierbij welkom,
wat zorgde voor een erg gezellige middag in
het zonnetje genieten van lekkere broodjes,
fruit, koeken en natuurlijk kopjes koffie.
Algemene Ledenvergaderingen
ALV – 17 juni
Op 17 juni vond de eerste Algemene
Ledenvergadering van het verenigingsjaar
2014-2015 plaats, in het Grand Café Time
Out. Deze ALV stond in het teken van de
presentatie van het financiële en secretariële
jaarverslag van het verenigingsjaar 2013-2014.
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 53e bestuur
gedechargeerd uit haar functie en is het 54e
bestuur geconstitueerd. Na een korte
overdracht werd het beleidsplan voor komend
jaar gepresenteerd. Vervolgens kwamen er de
nodige W.V.T.T.K.’s aan de orde en na de
rondvraag en sluiting kon het nieuwe bestuur
gefeliciteerd worden in de Mambo Jambo,
onder het genot van een drankje.
ALV – 14 oktober
Dinsdag 14 oktober vond de tweede algemene
ledenvergadering van dit verenigingsjaar plaats
in café the Crown. Op deze mooie locatie
pasten precies alle 54 aanwezige leden. De
eerste periode van het bestuur is besproken.
Ook hebben we het beleidsplan geëvalueerd.
Daarnaast is het natuurlijk altijd gebruikelijk
om tijdens deze ALV de begroting goed te
keuren, wat ook is gebeurd! Na het
discussiepunt over de Almanakbijdrage was
het de tijd om vele actieve leden te bedanken
en voor te stellen. Na een kleine drie uur was
de ALV voorbij en ging het feest verder in
onze borrelkroeg ’t Golden Fust.
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ALV – 17 februari
Tijdens deze Algemene Ledenvergadering, die
wederom plaatsvond in Café the Crown,
waren 36 personen aanwezig. Zoals altijd
tijdens de februari ALV is ook deze keer de
halfjaarbalans gepresenteerd. Deze is erg
kritisch bekeken, wat goed is, maar gelukkig
had Steven de penningmeester alles goed op
orde. Uiteraard was dit ook de tijd om de
nieuwe Raad van Adviseurs voor te stellen.
Over dit punt bestond nog enige concessie,
maar uiteindelijk is de gehele nieuwe Raad van
Adviseurs alsnog aangesteld. Naast de punten
die standaard op de agenda stonden hadden
wij nog enkele discussiepunten en
inspraakpunten op de agenda gezet. Een
hiervan was het bespreken van de
langetermijnvisie. Al snel merkten wij dat er
veel reacties kwamen van de leden op de
langetermijnvisie. Dit was heel erg handig en
nuttig, maar kostte erg veel tijd. We hebben
daarom besloten om de bespreking van de
langetermijnvisie uit te stellen en door te gaan
met de Algemene Ledenvergadering volgens
de agenda. Uiteindelijk heeft de Algemene
Ledenvergadering zo’n vier uur geduurd en
waren wij erg tevreden over alle reacties die
wij hebben gekregen van onze leden. Het was
daarom een erg nuttige Algemene
Ledenvergadering.
Na
de
Algemene
Ledenvergadering hebben we eerst nog een
aantal bitterballen genuttigd in Café the
Crown, hier konden we nog even napraten
over de Algemene Ledenvergadering, waarna
we verder gingen in ’t Golden Fust.

Borrels
Tijdens het afgelopen jaar hebben de reguliere
borrels voor leden plaatsgevonden in ’t
Golden Fust. Een erg gezellige locatie die ons
goed beviel.
Constitutieborrel – 24 juni
Op dinsdag 24 juni hield het 54e bestuur haar
constitutieborrel in Unitas. Op de borrel
konden besturen van de faculteits- en
studieverenigingen uit Groningen, en
zusterverenigingen uit het gehele land, het
bestuur feliciteren met hun aanstelling.
Daarnaast waren zeven jaargangen oudbesturen, de Raad van Adviseurs, Pro Geo,
Geo Promotion en Girugten ook uitgenodigd.
Na afloop werd er met nog lekker gegeten in
Ribhouse Bronco met onder andere de
bewakers.
After-overdrachts-ALV-borrel – 17 juni
Na de overdrachts-ALV van 17 juni vond
traditiegetrouw de After-ALV-borrel plaats.
Leden gingen na de ALV rond een uur of elf
uur door richting de kroeg. Dit was de laatste
borrel die nog zou plaatsvinden in de Mambo
Jambo, de borrelkroeg van het verenigingsjaar
2013-2014. Doordat de borrel in de
tentamenperiode viel en een aantal leden zelfs
de volgende ochtend alweer een tentamen
hadden was het dit keer een kleinschalige
borrel met rond de 30 borrelaars. Tijdens de
borrel werden de bokalen aan het 53e bestuur
uitgereikt. Ondanks de lagere opkomst was
het een gezellige avond.
Introductieborrel – 1 september
Tijdens deze allereerste borrel van het
collegejaar was het erg gezellig. De foto’s van
de wandelexcursie gingen langs over de
schermen en de studenten konden even lekker
napraten over de hele dag. Het was hierbij
leuk om te zien dat de eerstejaars het goed
naar hun zin hadden, en daarom ook tot in de
late uurtjes bleven. Wie weet kwam dit ook
door het feit dat wij als bestuur ze de
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volgende dag ontbijt hebben verzorgd tijdens
hun eerste pauze bij het college van 9 uur ’s
ochtends.
Golden Borrel – 16 september
Om het Golden Fust als onze nieuwe vaste
borrellocatie in te wijden was het thema voor
deze borrel Goud. De meeste gasten hadden
hun glinsterende gouden spullen van de
zolder gepakt en kwamen ermee naar de
borrel. Vele gouden kroontjes, kettingen,
jurken en glinsters kwamen voorbij. Het was
een gezellige en geslaagde avond!
After-ALV-borrel – 14 oktober
Dit keer was het thema, gebaseerd op de
ALV, Pertinent Prominent! Strak in pak
hebben we kunnen genieten van wat lekkere
pilsjes en hebben we even kunnen napraten
over de ALV. Uiteindelijk is er weer een mooi
feestje gevierd, wat natuurlijk heel erg gezellig
was.
After-KBE ‘Oostblokborrel’ – 18 november
Als referentie aan de KBE bestemming Praag
stond de after KBE borrel in het teken van
het voormalige Oostblok, waarin de
communistische
hoogtijdagen
herleefd
werden. Alle hamers en sikkels werden uit de
kast gehaald en rood was de kleur van ’t
Golden Fust vanavond. Onder het genot van
een goudgele rakker werden de hoogtepunten
van afgelopen KBE besproken en er werd
uiteraard een mooi feestje van gemaakt.
Sinterklaasborrel – 9 december
Een mooie Nederlandse traditie zoals
sinterklaas kunnen we bij Ibn Battuta
natuurlijk niet overslaan. Daarom vierden wij
sinterklaas zoals elk jaar tijdens de
sinterklaasborrel. Met vol verwachting klopten
de harten van de 70 aanwezigen naar de
komst van de goedheiligman. Sinterklaas had
een aantal zeer mooie gedichten gemaakt voor
verschillende opvallende leden. Met humor en
rijm werden zij op schoot van sinterklaas

verwoord. Zij kregen ook allemaal een leuk
cadeau. Het was weer een heerlijk avondje
After Wintersportborrel – 13 januari
De eerste borrel van het nieuwe jaar en dus
ook de eerste borrel na de wintersport. Hét
moment om iedereen weer te zien, weer te
spreken en om met iedereen weer de nodige
glazen te proosten. Wederom vond deze
borrel natuurlijk plaats in ’t Golden Fust en
wederom ging het helemaal los. Tot in de late
uurtjes zijn velen van ons in ’t Fust gebleven.
Daarnaast was dit een mooi moment om te
genieten, waarna de focus over zal gaan van
het glas naar de boeken, want de tentamens
komen er weer aan.
Opoe borrel – 2 februari
Na de tentamens was het nodig tijd voor een
gezellige borrel in het Golden Fust. Omdat
iedereen zeker een paar jaar ouder was
geworden door de tentamendruk, hadden we
het Opoe thema. Ongeveer 80 opa’s en oma’s
vierden op deze gezellige avond dat de
tentamens weer voorbij waren.
After-ALV-borrel – 17 februari
Na de algemene ledenvergadering van februari
zijn we met z’n allen vertrokken naar vaste
borrelkroeg. Daar sloten ook wat andere leden
aan die niet naar de vergadering waren
geweest. In de kroeg konden we nog even
napraten over de vergadering en wat
dansmoves maken.
BEC-uitzwaaiborrel – 10 maart
Na afloop van de BEC-bekendmaking en
quiz was het tijd voor de maandelijkse Ibn
Battuta borrel, waar iedereen nog gezellig kon
napraten. Vele Ibners waren deze avond weer
naar ’t Golden Fust toegekomen, wat zorgde
voor een gezellige en drukke avond tot in de
vroege uurtjes. Het was een geslaagde avond
en alle BEC-deelnemers waren dolenthousiast
voor vertrek!
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KB-bekendmakingsborrel – 14 april
Op dinsdag 14 april was het dan zover. Het
nieuwe kandidaatsbestuur van Ibn Battuta
werd bekendgemaakt. Vol verwachting
stonden de 100 aanwezigen te wachten. Om
12 uur was het dan zover. Gerben van der
Pijl, Daniëlle Eleveld, Raoul Steyvers, Wendy
Daggenvoorde en Nick Klappe werden
voorgesteld aan de leden en besturen van
andere verenigingen. Zij werden met veel
gejuich ontvangen. Wij vierden hun
bekendmaking natuurlijk met een gratis fust.
Het nieuwe KB werd de rest van de avond
overladen met felicitaties.
‘April, doe wat je wil’ borrel – 28 april
Een dag na koningsdag hadden wij een borrel
voor de die-hard borrelaars. De leden konden
zich zo gek en mooi verkleden als ze zelf
wilden. De mooiste creaties kwamen voorbij
van Misty uit Pokemon tot clown en piraat.
Uiteindelijk won Wiecher Nip de prijs wie het
best verkleed was. Hij was verkleed alsof hij
direct uit Grease gestapt kwam.
Broertjes & zusjesborrel – 19 mei
Zoals elk jaar hadden we dit jaar ook weer de
broers en zussen borrel. Veel leden namen
hun broers en zussen mee naar de borrel, om
ze te laten zien hoe het bij Ibn Battuta is . Het
was ook leuk om de gelijkenissen te zien
tussen de leden en hun familie. Sommige
leden leken zo veel op hun broer of zus dat
anderen moeite hadden ze te onderscheiden.
Met ongeveer 70 aanwezigen maakten we er
een leuk feestje van.
Feesten
Alfabetfeest – 25 februari
Ieder jaar organiseert Ibn Battuta samen met
14 andere studieverenigingen het alfabetfeest.
Dit jaar was het thema ‘Wicked and Wasted’
met andere woorden de letter W. Afgezien
van het feit dat dit de mooiste letter uit het
alfabet is heeft iedereen een goeie outfit
kunnen scoren die matchte met de letter. Wat

volgde was een geweldig feest in de Kokomo
waar onze leden een prominente plek opeisten
op de dansvloer.
Interfacultair Gala – 11 mei
Het Interfacultair Gala werd dit jaar gehouden
in Club Pure. Het gala was ingericht naar het
thema “la Dolce Vita”, het hitje wat op de een
of andere manier dit verenigingsjaar voor ons
gekleurd heeft. Dit jaar werd het gala
georganiseerd in samenwerking met ASCI,
EPU, Esperia, Cover, FMF, TeMa en Tw!st.
Hiervoor was Lisette Woltjer onze
afgevaardigde in de commissie. Ibn Battuta
drukte niet alleen een stempel op het gala
door het thema, maar ook doordat zo’n 25%
van de aanwezigen lid was van onze mooie
vereniging.
Externe betrekkingen en
samenwerkingsverbanden
Afscheidssymposium Paul Ike – 24 oktober
Op 24 oktober vond het afscheidssymposium
van Paul Ike plaats. Deze welgewaardeerde
docent van de faculteit ruimtelijke
wetenschappen heeft veel betekend voor de
faculteit. Dit was een goede reden om hem
goed in het zonnetje te zetten tijdens zijn
afscheid. Tijdens het symposium zijn er
verschillende mensen geweest die een
toespraak hielden voor Paul Ike. Dit waren
uiteraard allerlei mensen die intensief hebben
samengewerkt met Paul Ike, en hierdoor ook
vele leuke anekdotes over hem konden
vertellen. Samen met Pro Geo hebben wij als
studenten Paul Ike bedankt door een
interactieve quiz over hem als persoon te
houden. Via de telefoon konden alle mensen
in de zaal antwoord geven op vragen die wij
aandroegen. Hierna hebben Jorn van der
Scheer en Anne Abbing nog een
bedankwoord gegeven. Na het officiële
programma en bedanking van de faculteit
heeft Paul Ike ons nog een college
Sterrenkunde voorgeschoteld, waarna de
afscheidsreceptie plaatsvond.
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Nieuwjaarsreceptie – 15 januari
Ook in 2015 werd een nieuwjaarsreceptie
georganiseerd in samenwerking met Stichting
Pro Geo, Stichting Geo Promotion en het
faculteitsblad Girugten. Op 15 januari werd de
receptie ’s middags gehouden in café ’t
Golden Fust. Met een groot aantal aanwezige
actieve leden en zelfs een paar docenten was
het een erg gezellige receptie.
Netwerkborrel met Alumni – 27 februari
In samenwerking met de Stichting Pro Geo en
de Professor Keuningvereniging hebben wij
op vrijdag 27 januari een alumniborrel
georganiseerd. Tijdens de borrel, die begon als
een alumni rond de tafel, had je de
mogelijkheid om je in te schrijven voor een
bepaalde masterrichting. Hierdoor kon je
praten met alumni in je eigen interessegebied.
Na dit twee rondes te hebben gedaan, was het
tijd voor een korte lezing van Sierdjan Koster
over zijn ervaringen na het afstuderen. Als
afsluiting hebben we informeel geborreld en
was er de mogelijkheid voor studenten en
alumni om nog verder met elkaar te praten.
Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium:
‘Turkey Inside Out’ – 6 maart
Dit jaar vond het NGPS plaats in Utrecht, in
het authentieke academiegebouw in het
centrum. Het thema van dit jaar was gericht
op een land, namelijk Turkije. Voor vele
deelnemende verenigingen was het erg
relevant door een reis naar het land in dit jaar
of het voorgaande jaar. Het vinden van
geschikte sprekers en workshophouders rond
dit thema bleek lastig, maar niet onmogelijk.
Het was uiteindelijk een erg
interessante en gezellige dag met een
introducerende lezing door Edith Ammeraal.
Daarnaast waren er zes verschillende
workshops waar deelnemers zich voor konden
inschrijven.
De
workshops
hadden
uiteenlopende thema’s: ‘Gated Communities in
Istanbul’ door Simone Pekelsma, ‘Het EUtoetredingsproces’ door Mathijs Schröeder,
‘Istanbul, een ontdekkingsreis met een historische

kaart’ door Billy Gunterman, ‘Islam in Turkije’
door Thijl Sunier, ‘De opkomst van IS in het
Midden-Oosten in perspectief’’ door Anahita Arian
en
‘Transnationaal
watermanagement
en
waterconflicten van Turkije’ door Jeroen Warner.
Op deze dag kwamen ruim honderd
geïnteresseerden af, waarvan wel twintig uit
Groningen. Na afloop was er een gezellige
borrel en een aantal van ons zijn nog lekker
uit eten geweest, alvorens de trein richting het
hoge noorden weer te pakken.
Raad van Adviseurs
In het afgelopen jaar hebben wij meerder
malen met de Raad van Adviseurs
afgesproken. Twee maal, namelijk 28
november en 21 mei, betrof dit een
vergadering in Café The Crown en de
Oblomov. Voor deze bijeenkomsten hadden
wij een agenda opgesteld om verschillende
punten met hen te kunnen bespreken. Bij de
tweede keer was dit ook gelijk een
kennismaking met het kandidaatsbestuur en
een bespreking van hun beleidsplan. Het
opzetten van de bijeenkomsten op deze
manier is ons erg goed bevallen. Ook hebben
wij regelmatig mails naar alle adviseurs
gestuurd om hen op de hoogte te houden van
alle gebeurtenissen en vorderingen in de loop
van het jaar. Daarnaast hebben wij op 24
maart gezellig met de oude en nieuwe leden
van de Raad van Adviseurs gegeten bij de
Weeva. Wij hebben alle adviezen en berichten
van alle RvA-leden als erg nuttig ervaren en
zijn erg dankbaar voor hun hulp en inzet dit
jaar.
Professor Keuning Vereniging
Ook dit jaar heeft er weer een bestuurslid van
Ibn
Battuta
namens
alle
facultaire
studentenorganisaties van de faculteit
plaatsgenomen in het bestuur van de
Professor Keuningvereniging. Dit jaar was dit
Ronald Kleine. De samenwerking is goed
verlopen en we hebben erg interessante
ideeën naar voren gebracht. Zo zijn er ideeën
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ontstaan om juist de alumni aan het werk te
zetten, is er een slag geslagen in de
alumniborrel en zijn er verschillende excursies
georganiseerd. Daarnaast willen we de alumni
ook meer betrekken bij de Linkedingroep en
op Girugten.nl.
Representatieactiviteiten
In het representatieoverzicht staan alle
bestuursactiviteiten van het afgelopen jaar
waar het bestuur namens de vereniging
aanwezig was. Naast de wat meer formele
afspraken met faculteit, faculteitsorganisaties
en bedrijven, zijn dat ook veel borrels en
feesten. Het is gebruikelijk om bij andere
verenigingen langs te gaan, naast de
gezelligheid is het belangrijk om een goede
band te hebben met zusterverenigingen in
Nederland en ook met de andere studie- en
faculteitsverenigingen in Groningen. Met veel
besturen hebben we goed contact gehad, ook
hebben we tips en adviezen van hun kant
kunnen ontvangen. Bijvoorbeeld over
doorlopende
machtigingen,
de
langetermijnvisie en sollicitatieprocedures.
Daarnaast hebben wij hierdoor een goede
extern voor de bestuurssollicitaties kunnen
vragen. Het contact met de faculteit en met
de andere faculteitsorganisaties, zoals Pro
Geo, Geo Promotion en Girugten is goed
geweest. Iets wat dit jaar extra is benadrukt
met een samenwerkingscontract voor de
acquisitie.
De
commissaris
externe
betrekkingen heeft verder goed contact
onderhouden met bedrijven en daarmee ook
nieuwe sponsoren binnengebracht.
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 het bestuur van de FVOG
een aantal keer bij ons langsgekomen om te
overleggen over de ontwikkelingen binnen
onze faculteit. Ook kwamen zij hierbij

uitleggen hoe bijvoorbeeld de Learning
Communities of NEXT bevallen bij andere
faculteiten en gaven zij hier tips over. Ook
heeft de FVOG dit jaar meetings
georganiseerd
met
betrekking
tot
Internationalisering. Hier zijn wij ook een
aantal keer op af gekomen, maar op een
gegeven moment gingen de stappen verder
dan voor ons noodzakelijk waren. Wel hebben
wij deze informatie mee kunnen nemen in
onze langetermijnvisie. Daarnaast hebben zij
natuurlijk ook gezorgd voor de sociale binding
binnen verschillende besturen door onder
meer het organiseren van borrels en het
besturenweekend welke erg gezellig waren.
Bestuursoverdracht
Na de Algemene Ledenvergadering van 17
februari is het bestuur op zoek gegaan naar
opvolgers. Tot en met 27 maart konden
geïnteresseerden hun motivatiebrief en CV
inleveren, waarna begin april de sollicitaties
zijn gehouden. Bij deze sollicitaties was Inge
Westra, voorzitter van studievereniging
Odiom
(Studievereniging
Pedagogische
Wetenschappen
en
Onderwijskunde),
aanwezig om het bestuur te ondersteunen en
aanvullende kritische vragen te stellen. Haar
aanwezigheid is als erg nuttig ervaren door het
bestuur.
Tijdens de borrel van 14 april is het
nieuwe kandidaatsbestuur bekendgemaakt
waarop de overdrachtsperiode kon beginnen.
Het kandidaatsbestuur bestaat uit Gerben van
der Pijl, Raoul Steyvers, Daniëlle Eleveld,
Wendy Dagggenvoorde en Nick Klappe. Zij
zijn in de afgelopen periode voorbereid op
hun bestuursjaar door middel van
verschillende overdrachtsavonden,
een
bijeenkomst met de Raad van Adviseurs, een
overdrachtsweekend en aanwezigheid bij
verschillende representatie-activiteiten.
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Commissie- en
Werkgroepactiviteiten
Almanakcommissie (A’cie)
Ook dit jaar heeft een enthousiaste en
gezellige commissie een jaar lang hard gewerkt
aan het maken van een mooie almanak voor
het verenigingsjaar. De commissie bestond
uit: Anda de Blecourt, Arnoud Damen,
Dorinda van der Veen, Jos de Lange, Marijn
Yedema, Roselinde van der Wiel, Wendy
Oude Vrielink, Yaniek Schuring met Wouter
van Heugten vanuit het bestuur.
Almanakuitreiking – 2 februari
Zoals (bijna) ieder jaar is er weer een prachtige
almanak uitgereikt! Het ene jaar is de almanak
nog mooier dan de andere en dat was dit jaar
weer goed te zien. Het was dus ook terecht
dat er zo’n 80 man bij de uitreiking aanwezig
waren. Want wie wil zijn almanak niet
gesigneerd krijgen door deze geweldige
commissie?! Middels dit kleine stukje in ons
secretarieel jaarverslag willen wij de makers
van dit pareltje nogmaals bedanken, hier gaat
nog een aantal jaar over gepraat worden. De
borrel die op dit “heugtenlijke” moment
volgde was ook zeer goed bezocht, omdat
iedereen niet raakte uitgepraat over de
almanak van dit jaar.
Buitenlandse Excursiecommissie (BEC)
De BEC van vorig jaar naar Georgië en
Armenië was een groot succes en razend
populair. Met het plan om dit minstens te
evenaren begonnen Koos Karssen, Marc
Baauw, Marijke Molema, Daniëlle Eleveld, Jan
Ype de Vries, Wendy Daggenvoorde met
Ellen Stoppels vanuit het bestuur in juni 2014
aan de organisatie van BEC voor 2015. Na de
bekendmaking van drie locaties op Ameland
is er uiteindelijk gekozen voor Turkije met de
helft van de stemmen! Ook dit jaar gingen er
weer 49 enthousiastelingen mee.

BEC-lezing – 3 maart
Op deze dinsdag, vlak voor het vertrek van 49
studenten naar Turkije, vond de speciale
BEC-lezing plaats ter voorbereiding van de
reis. Voor deze gelegenheid was de geboren
verteller en ‘Turkofiel’ Eelko Hooijmaaijers
gevraagd door de lezingencommissie. Hij was
uiteraard erg enthousiast en had veel te
vertellen over de politieke situatie in Turkije.
Hiervoor ging hij terug in de geschiedenis van
Turkije: van de vele grootmachten die het
gebied veroverden, naar de periode van
Ataturks macht in het land tot de huidige tijd
met Erdogan als president. Het was een erg
interessante lezing die veel geinteresseerden
naar het Muntinggebouw heeft getrokken,
waaronder ook leden die niet naar Turkije
zouden afreizen! Na de lezing is er nog
gezellig nageborreld in een nabijgelegen
kroegje, waarbij ook Eelko Hooijmaaijers nog
gezellig even mee ging. Een zeer geslaagde
avond met weer extra voorpret voor de
werkelijke reis!
BEC-programmabekendmaking – 10 maart
Voorafgaand aan de uitzwaaiborrel werd dit
jaar de programmabekendmaking van de BEC
georganiseerd. Dit was ook in ’t Golden Fust.
Wendy presenteerde hierbij enthousiast de
planning van de dagen met veel positieve
reacties vanuit het publiek. Hierna was het tijd
voor een leuke quiz om alle OV-groepjes
alvast goed samen te laten werken. Jan Ypes
OV-groep won uiteindelijk de prijs van
lekkere shotjes voor het hele team. Zo was
iedereen al goed warmgelopen voor de borrel!
De buitenlandse excursie naar Turkije: Ankara en
Cappadocië – 14 tot en met 22 maart
Dit jaar ging de BEC wederom met 49
enthousiaste Ibners op een geweldige
meerdaagse reis. Dit jaar hadden we exact
dezelfde dagen ruimte van de faculteit
gekregen als het voorgaande jaar om onze
koffers te pakken en het avontuur op te
zoeken. Dit jaar was er keuze uit drie
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bestemmingen gepresenteerd op Ameland:
Schotland & Noord-Ierland, Kroatië &
Slovenië
en
Turkije.
Na
een
stemmingsperiode van een aantal weken werd
de uiteindelijke bestemming bekend gemaakt
op de Golden Borrel. Met een overtuigende
meerderheid van ruim de helft van de
stemmen heeft Turkije gewonnen als
uiteindelijke bestemming. Hierna was er een
periode voor Ibners om zich in te schrijven,
wat uiteindelijk leidde tot meer dan 49
enthousiastelingen en helaas dus een loting.
Toen was het tijd om tickets te boeken en de
reis naar Ankara en door het mooie gebied
van Cappadocië echt te gaan uitstippelen.
Na maanden voorbereiding was het,
na de lezing en uitzwaaiborrel die week, op
zaterdagochtend om half zeven ‘s ochtends
eindelijk tijd om ons bij ’t Peerd van Ome
Loeks te verzamelen en de trein richting
Schiphol te pakken. Deze treinreis liep
voorspoedig en al snel was het tijd om op
Schiphol vol spanning op onze vlucht naar
Ankara te wachten. We vlogen met Turkisch
Air, wat zorgde voor een luxe vlucht. Zelfs na
onze overstap in Istanbul kregen we nog een
lunch tijdens de slechts één uur durende
vlucht. Eenmaal in Ankara aangekomen was
het al avond en konden we tijdens de busreis
van het vliegveld naar ons hostel genieten van
alle kleurige lichten, die de hele stad en haar
buitenwijken opfleurden. Ook was het die
avond gelijk tijd om met het grootste deel van
de groep de kroegenwijk van de stad wat
nader te onderzoeken. Een erg leuke en
gezellige eerste avond!
Die zondag was het tijd om de wijk
van onze hostels, Ulus, een beetje te
verkennen met de traditionele stadswandeling.
Ulus is het oude deel van de stad, wat goed te
zien was aan de Romeinse overblijfselen in dit
stadsdeel en imposante gebouwen zoals de
Kalesi bovenop de berg en Ankara Palas. Ook
hebben wij op deze dag het Mausoleum van
Ataturk bezocht. Een imposante plek waar wij
ook nog een beetje van de zon konden

genieten. Helaas begon het aan het eind van
de middag zo hard te regenen dat iedereen
binnen een minuut al volledig doorweekt was.
Schuilend in het metrostation hebben we toen
besloten niet meer naar Gençlik Park te gaan,
een mooi park met fonteinen en een kermis:
Luna park. Vanaf dat moment had iedereen
vrije tijd en in de avond gingen vele
deelnemers gezamenlijk ontspannen in een
aantal van de hotelkamers.

Op maandag was het tijd voor de
serieuze activiteiten van de reis, om de
koppeling met ons vakgebied extra duidelijk te
kunnen tonen. De dag begon met een bezoek
aan de Roma Hamami, direct naast ons hostel.
Hier waren de resten van een Romeins
badhuis te zien, de structuren waren
uitgegraven en diverse onderdelen van het
gebouw, zoals pilaren, waren uitgestald op de
velden. Een erg goed begin van de dag waarna
we onze weg vervolgden met de metro, om
naar de grootste moskee van Ankara te gaan:
de Kocatepe Camii. Voor de moskee was een
groot plein, waar we heerlijk van de zon
konden genieten en het imposante gebouw
konden bewonderen. Een gebouw wat vele
Turken totaal niet kunnen waarderen. Het
was ook mogelijk om binnen kijken en een
deel mee te krijgen van de indrukwekkende
dienst. Tijdens de vrije tijd hier zijn ook velen
naar het enorme winkelcentrum gegaan wat
onder de moskee was gebouwd. Een erg goed
voorbeeld van het combineren van functies
op een specifieke locatie! Vanaf hier was het
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tijd voor een spannende busreis, waarvoor we
lang op de juiste bus moesten wachten om
ons te brengen, aangezien niet elke buslijn
richting de wijk van de ambassade door ons
gebruikt kon worden. Uiteindelijk is het ons
alle 49 gelukt om op tijd bij de Nederlandse
ambassade aan te komen voor een lezing
aldaar. Deze lezing werd verzorgd door
verschillende medewerkers, waaronder de
ambassadeur en verschillende stagiairs. Het
was erg interessant, met veel informatie over
de manieren om met de culturele verschillen
te werken en de politieke situatie in Turkije.
Na het bezoek gingen we in een naastgelegen
restaurant eten, waarbij de stagiairs van de
ambassade ons vergezelden. Aangezien het
programma van de volgende dag alweer vroeg
zou beginnen werd ook deze avond rustig in
het hostel afgesloten.
Dinsdag stond in het teken van een
bezoek aan de beste universiteit van de stad:
Middle East Technical University (METU).
Hier woonden we een college bij van de
Turkse studenten over ‘Political Aspects of
Urban Space’. Het was een lang college waarin
vele verschillende denkers en planners naar
voren kwamen met hun ideeën. In het tweede
deel van het college was er meer ruimte voor
vragen aan de docent, waar enkele Groningse
studenten graag gebruik van maakten. Na het
college in de ochtend was er ook nog een
bustour door de stad. Tijdens deze tour
werden
verschillende
planologisch
interessante plekken aangewezen waarbij ook
alle fouten van die planningen werden
aangeduid. Een erg interessante busrit dus! Na
dit serieuze deel van het dagprogramma stond
er nog een ritje met de kabelbaan op de
planning. Met deze kabelbaan zouden we een
mooi overzicht over de stad hebben vanaf een
hoge heuvel in het midden van de stad. Helaas
bleek deze kabelbaan bij aankomst gesloten
voor constructies. Daarom was er nog wat
vrije tijd deze middag, wat vele deelnemers
opvulden met een bezoekje aan de bazaar en
het park nabij het hostel. Ook zijn er deze

avond weer vele deelnemers de uitgaanswijk
van Ankara in gegaan, om nog even wat
biertjes te drinken op het vertrek naar
Cappadocië
de
volgende
dag!

Woensdag was het tijd voor de reis
naar Göreme. Aangezien er op de route
genoeg mooie dingen te zien waren, waren er
twee stops ingelast tijdens de busreis. De
eerste stop was niet ver van de stad, bij het
zoutmeer ‘Tüz Gölü’. Dit meer met een
saliniteit van soms wel meer dan 30% was nog
niet deels drooggevallen. Deelnemers hoopten
op witte vlakten, die nu helaas nog niet te zien
waren. Dit maakte de plek niet minder
interessant. Bij aankomst lieten verkopers ons
allemaal onze handen in te smeren met het
zout, in een poging producten aan ons te
verkopen. Ook hebben sommigen wat
stappen het water in gewaagd en uiteraard
even geproefd hoe zout het water was. Daarna
vervolgden we onze weg verder naar het
zuiden. De volgende grote stop was de Ihlara
Vallei, waar we een mooie en indrukwekkende
wandeling doorheen gingen maken, gelukkig
vergezeld met prachtig weer. Onze gids, die
zich onderweg bij ons had gevoegd, vertelde
over de rotskerken en de uitwisseling van
cultuur tussen moslims en christenen in de tijd
dat deze kerken nog in gebruik waren.
Iedereen genoot van de wandeling met
prachtige uitzichten, wat uiteraard voor het
maken van vele foto’s zorgde. Aan het eind
van de wandeling konden we genieten van een
lekkere en goedkope lunch bij een klein
restaurantje. Na een busreis van nog een
kleine twee uurtjes hierna kwamen we al aan
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bij Göreme, waar we nog kort naar een
uitzichtpunt reden om daarna in te checken
bij het volgende hostel. Iedereen werd wild
enthousiast van de mooie ‘cave hostels’, waar
bijna iedereen een kamer in de rotswand had.
Een fantastische plek om te slapen, gelukkig
hadden we hier nog een aantal dagen en
nachten door te brengen!
De volgende ochtend was het tijd om
wat meer naar het oosten te trekken.
Allereerst gingen we met de kabelbaan zo
hoog mogelijk de vulkaan Erciyes Dagi op.
Op dat moment sneeuwde het veel maar dat
vond niemand een probleem. Iedereen genoot
van alle sneeuwpret buiten na eerst even op te
warmen in de skihut aan het eind van de
kabelbaan. Hierover was ons verteld dat het
‘The BEST skihut of the world’ was. Met de

fancy stoelen met dierenprints en popmuziek
was het zeker een bijzondere locatie. Na de
afdaling was het tijd om door te gaan naar de
grootste stad van het gebied, Kayseri. Deze
stad staat vooral bekend om zijn tapijthandel.
In de stad hebben we verschillende imposante
gebouwen bekeken en door de uitgestrekte
bazaars gewandeld. Opvallend was hier dat elk
koopwaar zijn eigen deel van de bazaar had,
kleding bij kleding, schoenen bij schoen en
sieraden bij sieraden. Deze sterke scheiding
was door de hele stad heen goed te zien.
Iedereen heeft zich goed vermaakt bij alle
verkoopkraampjes tot we tegen het eind van
de middag weer terug naar Göreme gingen.
Hier gingen we met de hele groep uit eten in
een mooi restaurant, getipt door onze gids.
Een erg gezellige afsluiting van het centrale

dagprogramma. Sommigen zijn die avond nog
in Göreme op stap gegaan voor ‘beer and
chips’. Ook hebben velen gezellig in de
grottenkamers bij elkaar gezeten. Een
ontspannen einde van een geslaagde dag.
Vrijdag was alweer onze laatste echte
dag in Göreme. Een extra speciale activiteit
die op het programma stond was de
ballonvaart, waarvoor ongeveer de helft van
de deelnemers zich had opgegeven. Om half
vijf ’s ochtends stonden zij er al helemaal klaar
voor. Helaas kon de ballonvaart door het
slechte weer niet doorgaan en ging iedereen
balend weer in zijn bed liggen. Een aantal
uren later begon het algemene programma.
Hiervoor reden we naar Uchisar Castle, vanaf
waar we een mooi uitzicht hadden over het
gebied. In het kasteel, welke bestond uit vele
kamers die in de rotsen waren uitgehouwen.
Vanaf hier wandelden we weer naar beneden,
door de valleien terug richting Göreme. Door
de regen die dag waren sommige delen van
het pad wat modderig, wat de wandeling en
sprongen naar beneden vaak alleen maar
leuker maakten. De wandeling kon niet lang
genoeg duren, want het uitzicht was
adembenemend. Maar er stond die middag
nog meer op de planning, dus we moesten wel
een klein beetje door blijven wandelen. Bij
aankomst in Göreme konden we gelijk weer
in de bus stappen, om naar Turasan te reizen.
Hier kregen we een rondleiding langs de
wijnkelders en de wijncilinders. Na afloop was
het uiteraard mogelijk om ook gelijk even wat
van hun wijnen te proeven. We kregen van
drie verschillende soorten wijn een glaasje om
te proeven. Ook hebben velen hier mooie
typische souvenirs gekocht, zoals wijn in een
bijzondere fles. Aan de rest van de middag
kon iedereen zelf invulling geven. Sommigen
gingen winkelen in een plaatsje nabij Göreme,
anderen gingen wandelen door de omgeving
en een grote groep ging samen op quads
rijden door de verschillende valleien. Het was
dus weer een erg geslaagde dag!
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Zaterdag was alweer de laatste dag dat
we nog echt in Turkije zouden zijn. Tegen een
uur of tien vertrok de bus weer om ons terug
te brengen naar Ankara. Uiteraard zijn we ook
voor deze trip niet in een keer naar de
eindbestemming gereden. Ook nu hadden we
weer plannen voor onderweg. Ditmaal was
iedereen redelijk uitgeput na alle intensieve en
indrukwekkende dagen in het prachtige
Cappadocië. In de bus werd er dus door velen
geslapen tot er een stop was. De eerste stop
was Ozkonak, een ondergrondse stad. In het
gebied zijn veel ondergrondse steden te
vinden, die volledig uitgerust zijn met onder
andere
slaapzalen,
wijnpersen
en
verdedigingswerken. Een erg indrukwekkende
plek om beter te bekijken, wat in twee
groepen moest omdat de ondergrondse stad
te krap is om met vijftig man in rond te lopen.
Na het bezoek was het tijd om verder te
reizen naar de volgende stop, waar we iets na
lunchtijd aankwamen: Hacibectas. Deze
bedevaartsstad was bijzonder vanwege het
religieuze museum, waar wij uiteraard een
kijkje hebben genomen. Hier waren ook vele
wassenbeelden te zien, die toonden hoe het er
vroeger aan toe ging. Op het moment van
bezoek had het flink gesneeuwd in het gebied,
iedereen moest dus flink door de sneeuw heen
stappen en zocht snel de warmte binnen op.
Ook kregen we hier even de mogelijkheid om
wat te eten, alvorens we verder naar Ankara
zouden rijden. Voor het gevoel van velen
waren we vliegensvlug weer in Ankara, tegen
het begin van de avond. Iedereen ging hier op
jacht naar eten, een bed of andere manieren
van ontspanning. Deze laatste nacht zou
sowieso een korte worden, want rond drie uur
die nacht moest iedereen alweer klaarstaan
met gepakte koffers voor de echte terugreis
naar Nederland.
Ook tijdens de terugreis konden we
weer regelmatig genieten van een lekker
ontbijt of snack tussendoor. Bij aankomst in
Schiphol konden we snel onze koffers weer
ophalen en ging ieder zijn eigen weg, die vaak

gelijk de rit terug naar het hoge Noorden
betekende. Samengevat was het een
fantastische en indrukwekkende reis. Het was
in ieder geval niet voor niets dat iedereen
vooral erg veel zin had om te slapen bij
terugkomst. Aan iedereen die mee was en
vooral natuurlijk aan de organisatoren:
Bedankt voor deze fantastische reis!
Carrièredagcommissie
De Carrièredagcommissie werd ook dit jaar
begeleid vanuit Ibn Battuta en Pro Geo. Deze
samenwerking verloopt altijd erg goed. De
Carrièredag van dit jaar werd georganiseerd
door Anda de Blecourt, Debby Sebel, Fedde
Ruijl, Jeroen Bosveld, Lars Engelbertink, en
Margo Enthoven, met Lennart Rauh vanuit
Pro Geo en Marc Boogert vanuit het bestuur
van Ibn Battuta.
Carrièredag – 8 mei
Dit jaar vond de carrieredag plaats in Het
Kasteel te Groningen. Een prachtige locatie
voor dit evenement. De ochtend begon echter
met verschillende bedrijfsbezoeken. Tijdens
deze bedrijfsbezoeken werd er verteld wat het
bedrijf inhield en waar zij mee bezig zijn.
Daarnaast gaf elk bedrijf zijn eigen tintje aan
het bedrijfsbezoek. Bij vele bedrijven werd je
bijvoorbeeld direct aan het werk gezet met
een interactieve case. Hierdoor kreeg je direct
een goed beeld van wat het bedrijf doet en
aan welke kant van het proces zij staan. Ook
krijg je hierdoor een goed beeld in de
beweegredenen voor bepaalde keuzes die ze
vanuit de visie van het bedrijf doen. Een erg
leuke manier om het bedrijf erg goed te leren
kennen tijdens zo’n bedrijfsbezoek. Andere
bedrijfsbezoeken gingen al snel het bedrijf uit,
om echt op een projectlocatie te kijken. Ook
een interactieve manier van onderzoeken hoe
het bedrijf in elkaar zit en waar zij zoal mee
bezig zijn.
Na de bedrijfsbezoeken was het tijd
voor een lezing van Arjan Hijdra over zijn
carriere en welke stappen hij heeft
ondernomen om nu op zijn huidige baan
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terecht te zijn gekomen. Tijdens zijn verhaal
heeft hij verschillende tips aan ons
meegegeven.
Na de lezing was het tijd voor een
welverdiende lunch om hierna weer met een
volle maag richting de verschillende
workshops te gaan. Je kon je van te voren
inschrijven
voor
twee
verschillende
workshoprondes. Hierdoor kreeg je dus de
mogelijkheid om nóg twee bedrijven te
ontdekken. Ook hier werden verschillende
cases behandeld, werd er geoefend om je
eigen pitch te houden, werd er een
onderzoeksspel gedaan en werden er
natuurlijk ook korte presentaties over het
bedrijf of de instanties gehouden.

stonden te popelen om allerlei mooie
activiteiten te organiseren voor de nieuwe
eerstejaars. Daarom vond hun eerste feest al
snel na hun aanstelling begin oktober plaats!
EJC Barbecue – 25 juni
De EJC BBQ plaats aan de Hoornse plas.
Deze gezellige activiteit vond plaats in
aansluiting op de SeS’cie sportmiddag eerder
die dag. Een gezellige groep van 30 Ibners
genoot deze avond van kippenpoten,
hamburgers, worstjes en andere lekkernijen
van de barbecue. Aangevuld met stokbrood
en salades natuurlijk. Het was een goede
manier van ontspanning na het intensieve
sporten van die middag en iedereen heeft zijn
buikje rond gegeten.
EJC Kanoën – 2 juli
Er werden 7 kano’s gehuurd bij t’Peddeltje
onder de Herebrug waarna de grachten van
Groningen onveilig gemaakt werden door de
zeer ervaren kanoërs van onze vereniging. De
activiteit had een lagere opkomst dan
verwacht, dit kwam doordat de datum
verplaatst was door slecht weer. Het weer was
2 juli goed genoeg om te kanoën maar een
duik in de grachten ging nog te ver.

De dag werd afgesloten met een
netwerkborrel, waarbij je de kans had om nog
even na te praten met verschillende bedrijven
en organisaties die betrokken waren bij de
dag. Ook was er natuurlijk de mogelijkheid
om nog even te netwerken voor een
toekomstige baan, onder het genot van een
hapje en een drankje.
Eerstejaarscommissie (EJC)
De EJC bestond dit jaar net als vorig jaar uit
10 eerstejaars en een afgevaardigde vanuit het
bestuur. Na het introductiekamp kwamen
Jessica van der Pol, Rolf de Jong, Daniëlle
Ruikes, Nienke Mud, Mathijs Mulder, Simone
Rehwinkel, Casper van Mastrigt, Gisa Vos,
Boeli Boelens, Foekje van Schoot en Gijs
Leuvenink in de commissie met Wouter van
Heugten als bestuursafgevaardigde. Zij

EJC Speciaalbierentocht – 11 september
Voor de introductieperiode had de EJC uit
het jaar 2013-2014 een leuke activiteit
georganiseerd. Het was namelijk de tijd voor
de EJC Speciaalbierentocht. Tijdens de tocht
zijn we langs vier verschillende kroegen in
Groningen gegaan om telkens weer een ander
speciaalbiertje te proeven. De tocht begon bij
de Keyzer en ging daarna door bij zijn
buurman, de Wolthoorn. Hierna vertrokken
we richting de Toeter en als afsluiting waren
we bij het Concerthuis. Vaak kwam er bij het
speciaalbiertje ook een lekkernij kijken zoals
een bittergarnituur. Door deze tocht hebben
we verschillende biertjes kunnen proeven en
hebben we de binnenstad met al haar kroegen
weer wat beter leren kennen.
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EJC Feest ‘Vout in het oerwaud’ – 7 oktober
De eerste activiteit van de EJC was dit jaar
niet het beklimmen van de Martinitoren maar
een thema feest. Het feest werd al een week
nadat de EJC was benoemd gehouden en is
dus in zeer korte tijd gepland. Leden van de
EJC dachten hierdoor dat de opkomst een
beetje zou tegenvallen maar door een goeie
promotie kwamen er toch nog 80 tot 100 man
op het feest af. Wat opviel was dat er slechts
30 ouderejaars aanwezig waren wat het feest
een echt eerstejaars feest maakte. De Hot
Shots was versierd als een oerwoud en het
aantal leden wat zonder thema kleding
aankwam was op een hand te tellen. De sfeer
zat er dus goed in. Om half 1 werd de locatie
voor de KBE bekend gemaakt, We gaan naar
Praag! Na deze bekendmaking werd er een
gratis fust in gegooid. De Hot Shots was niet
helemaal berekend op de bierconsumptie van
die avond we hadden namelijk om half 2 de
kroeg leeg gedronken. Het feest is hierna maar
voortgezet bij ’t Golden Fust waar er tot de
late uurtjes werd doorgegaan.

Martinitoren beklimmen – 10 november
Deze dag was het weer zo ver, de 97 meter
hoge toren in onze binnenstad werd
beklommen door 27 Ibners. Om extra
mensen naar deze activiteit te trekken is er een
selfiewedstrijd gehouden waarbij Ronald
Kleine er met het rechthoekige kistje vandoor
ging. Nadat het klimmen klaar was werd voor
hen die honger hadden de middag afgesloten
met een pizza bij Pizzeria Napoli.

EJC Filmavond – 4 december
Na stevige concurrentie op de facebookpoll is
er gekozen voor de film Bro’s before Ho’s en
met succes want de opkomst van zo’n 35 man
was prima om de Blauwe zaal leuk te vullen.
Na de film is een groot gedeelte van de groep
nog bij elkaar gaan zitten in huize decadentie
waar een drietal ibners op dit moment van
huisvesting geniet.
EJC Kerstgala – 18 december
Dit jaar werd het gala gehouden in het News
Café. De locatie is zeer goed bevallen en er
werd zelfs een rooie loper voor ons uitgelegd.
Dit jaar is ervoor gekozen om alleen bier wijn
en fris als onbeperkt aan te bieden. Het woord
onbeperkt hoef je natuurlijk geen twee keer te
zeggen tegen een Ibner, er waren dan ook 108
mensen aanwezig. De avond werd tot sluit
gerekt waarna een fanatieke groep nog door
ging naar onze stamkroeg: ’t Golden Fust.
EJC Karaoke – 10 februari
Op 10 februari organiseerde de EJC een
Karaoke avond in het Kasteel. Het zangtalent
van onze leden zit ergens tussen de karaoke
kwaliteiten van de chinees in ‘Ik hou van
Holland’ en iemand uit een kerkkoor. Met
andere woorden,
het was gewoon een
gezellige avond meeblèren met foute hitjes.
EJC Bowlen – 13 april
Het EJC Bowlen was dit jaar een groot succes,
met 36 ibn’ers werd in Kardinge zeer fanatiek
geprobeerd stikes te produceren. De
voorzitter schijnt dit het best te hebben
gedaan, hij claimt hoger dan 154 te hebben
behaald maar gelukkig is hier geen
beeldmateriaal van, opschepperij wordt
hiermee dus de kop in gedrukt. Verder had
Kardinge een leuke bieraanbieding waar goed
gebruik van werd gemaakt, dit kwam vaak ten
goede van de resultaten.
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EJC Stefstuntpiloottoernooi – 13 mei
Dit jaarlijks terugkerende fenomeen werd
voor het tweede jaar op rij is prestigieuze
toernooi gewonnen door het gouden duo
Ellen Stoppels en Wouter van Heugten. In
een zinderende finale moesten Jeppe en
Casper het afleggen tegen deze grootmachten.
Hiermee lieten deze overigens goeie verliezers
zo’n 40 anderen onder zich. Over de opkomst
en het resultaat waren wij dus zeer te spreken.
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, organiseert uitwisselingen, neemt deel
aan congressen en verzorgt samen met de
faculteit de introductie voor buitenlandse
studenten. Dit jaar was er een uitwisseling met
Gent. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt
voor enkele uitwisselingen in de toekomst. De
board van EGEA Groningen bestond dit jaar
uit Jos de Lange, Cristian Wessels, Berber
Oosterhagen, Kees Stiggelbout, Andries
Bosma, Myrthe Sablerolle met Steven Wester
als bestuursafgevaardigde. Daarnaast is het
ook leuk om te melden dat EGEA Groningen
dit jaar bij elk congres van EGEA Europa
vertegenwoordigd is geweest, middels een
afgevaardigde uit onze mooie stad. Van al
deze congressen is hier een kort verslag te
vinden, behalve van het Euromed en het
Eastern Regional Congress.
EGEA Dutch Experience – 1 t/m 6 juli
De Dutch Experience (DE) is een 6-daags
evenement dat georganiseerd wordt in
samenwerking met EGEA Amsterdam en
Utrecht. Dit jaar was het ‘The Island Edition’.
Met ongeveer 30 zowel Nederlandse als
buitenlandse studenten reisden we van
Amsterdam, via Texel en Harlingen naar
Groningen.
Een
rondleiding
door
Amsterdam, wadlopen, een tour met gids
door de duinen, vuurwerk en tallships in

Harlingen waren een aantal van de activiteiten
en hoogtepunten van het evenement. Als
afsluiting keken we in Groningen het WKDuel Nederland-Costa Rica en sliep iedereen
bij hosts van EGEA Groningen.
Introductie buitenlandse studenten – 29 augustus &
30 januari & 5 februari
De internationale studenten van de faculteit
Ruimtelijke Wetenschappen kregen op vrijdag
29 augustus een welkomstbijeenkomst op het
Zernike. EGEA Groningen was hier ook
aanwezig om zich voor te stellen, een korte
introductie te houden met een quiz en de
nodige fietsinstructies die de buitenlanders
zeker kunnen gebruiken in fietsstad
Groningen. Verder werden de studenten
rondgeleid over Zernike waarbij onder andere
de faculteit en de koffiekamer werden
getoond.
Verder
werden
in
deze
introductieweek een international day en een
barbecue georganiseerd, welke ook voor
Nederlandse studenten toegankelijk waren.
In het tweede semester is de
introductie op eenzelfde manier verlopen, op
30 januari. Verder werd in deze
introductieweek een diner georganiseerd in
het pannenkoekenschip en aansluitend
gebowld. De opkomst was groot en iedereen
genoot van deze Hollandse lekkernij.
Sommigen keken wat raar op van de
combinatie van ingrediënten, zoals spek met
stroop, maar iedereen vond het lekker.
Aansluitend werd er eerst nog een drankje
gedaan bij de Irish Pub voordat de avond
werd afgesloten bij het bowlingcentrum. Met
name de Indonesische studenten waren erg
gefascineerd hierdoor, omdat zij nog nooit
eerder in aanraking waren gekomen met een
bowlingbal. Al met al was het een zeer
geslaagde avond.
EGEA Annual Congress – 13 t/m 18 september
Dit jaar werd het Annual Congress van
EGEA georganiseerd door EGEA Timisoara.
Het congres werd gehouden van 13 tot 18
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september in een beetje vervallen hotel in een
wintersportgebied in Roemenië. Overdag was
er een serieus programma van lezingen,
vergaderingen, excursies en workshops. ’s
Avonds werd er gefeest met als hoogtepunt
natuurlijk de Beer Drinking Contest en de
Cultural Fair, waar elk lang zichzelf
presenteert met eten en sterke drank. Al met
al een zeer geslaagd congres.
EGEA International Day – 15 september
Op maandag 15 september vond op het
Zernike de International Day plaats. Hier
konden buitenlandse studenten vertellen over
hun ervaringen en tradities in hun eigen land.
Ook waren er Nederlandse studenten die
vertelden over hun ervaringen tijdens hun
Erasmusperiode in het buitenland. De
opkomst was goed, er waren alleen niet heel
veel enthousiaste buitenlanders die over hun
thuisland vertelden. De verhalen van de
Nederlanders, de lekkere hapjes en de
aansluitende barbecue compenseerden hier
weer voor.
EGEA Barbecue – 15 september
Aansluitend op de International Day stond de
jaarlijkse EGEA barbecue gepland in het
Noorderplantsoen. Het was zeldzaam druk in
het plantsoen, mede doordat internationale
studenten hier gratis
konden barbecueën.
Zij kwamen in grote
getalen
opdagen,
wat voor een erg
gezellige barbecue
zorgde. Er was
genoeg vlees van ’t
Gildehuys en de
biertjes vielen ook
goed in de smaak.

Uitwisseling Gent - 27 februari t/m 1 maart
Van 27 februari tot 1 maart organiseerde
EGEA Groningen een uitwisseling met
EGEA Gent. Gedurende dit weekend werden
onder andere de start van Omloop het Volk
(de eerste wielerkoers van het jaar) en
Belforttoren beklommen. Ook was er
natuurlijk genoeg tijd om te kunnen genieten
van Belgische speciaalbiertjes. In oktober
zullen de Belgen als het goed is naar
Groningen komen voor de teruguitwisseling.
Western Regional Congres – 25 t/m 30 maart
Het WRC vond dit jaar plaats in de Duitse
universiteitsstad Marburg. Dit is het
belangrijkste evenement van de Western
Region, de regio waar EGEA Groningen bij
hoort. Het wetenschappelijke programa was
gevuld met lezingen, workshops en excursies.
Ook was dit de locatie van de jaarlijkse
Regional Meeting, waar de stand van zaken
binnen de EGEA regio worden besproken.
Hier moet iemand van elke entiteit bij
aanwezig zijn om te voldoen aan de
lidmaatschapscriteria die vorig jaar zijn
opgesteld. De openingsceremonie vond plaats
in de grote zaal van het kasteel van Marburg
en was een formele gelegenheid. De andere
feesten waren in de congreslocatie en hadden
thema's als sprookjes en '90s. Dit was ook het
eerste congres dat georganiseerd was met de
richtlijnen van EGEA Green, dus nametags
waren handgemaakt, afval werd gescheiden en
de BDC werd gedaan zonder plastic bekertjes.
BeNDeLux weekend 2015 – 17 t/m 19 april
Dit jaar was de eer aan EGEA Aachen om het
jaarlijkse BeNDeLux weekend te organiseren.
Van 17 t/m 19 april nodigden de Duitsers ons
uit in de grensregio, in een kampeerboerderij
op slechts een paar kilometer van het
Drielandenpunt. De stemming werd er goed
ingebracht met een gezonde combinatie van
Schultenbräu en CaraPils. Naast de
traditionele BeNDeLux activiteiten was er dit
keer ook een lezing door een professor die
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zijn leven lang heen en weer over de grens
verhuisde, en de tweede dag stond er een
wandeling naar het Drielandenpunt op het
programma. De tweede avond werd
afgesloten met eerst een kleine Cultural Fair
en direct daarna de BDC.
North & Baltic Regional Congress – 5 t/m 9 mei
Het 4e en laatste regionale congres van dit jaar
vond plaats in Tuusula, Finland, ten noorden
van Helsinki. Het was een typisch Finse
setting: in een bos, aan een meertje, met een
sauna. De eerste avond werd een een 'sitsit'
gehouden, een soort Finse versie van een
Cantus. Elke avond werd de sauna
opgestookt, zodat er altijd de mogelijkheid
was om te relaxen in plaats van te dansen.
Zoals op elk congres waren hier ook weer
workshops en excursies, en de workshop
presentaties waren erg creatief, met video's,
toneelstukjes en een musical. Met 50
deelnemers was dit een klein maar gezellig
congres.
Excursiecommissie (Ex’cie)
De excursies van het jaar 2014-2015 worden
georganiseerd door de volgende enthousiaste
commissieleden: Elisa Lanting, Jeppe de
Vries, Lilian Smeenge, Lisette Woltjer, Luuk
Schaafsma, Marlinda Gorens, Wim Boeree
met Ronald Kleine vanuit het bestuur. Met
een variatie aan interessante activiteiten
hebben zij een erg leerzaam jaar neergezet!
Excursie Lefier – 24 juni
Op dinsdag 24 juni zijn we met een groep van
een kleine 20 enthousiaste studenten op
bezoek geweest bij een aantal woningen van
de woningbouwcorporatie Lefier in de
korrewegwijk. In het eerste deel van de
excursie kregen we een presentatie in zo’n
woning. Lefier bezit in de korrewegwijk veel
woningen bestemd voor de sociale
onderklasse van de maatschappij. Zo zijn de
woningen nog uitgerust met gaskachels en
enkel glas, puur om de woningen zo
betaalbaar mogelijk te houden. In het tweede

deel van de excursie hebben we een rondje
gelopen
langs
verschillende
woningbouwprojecten
van
Lefier
en
uiteindelijk hebben verschillende groepjes hun
plannen voor de korrewegwijk gepresenteerd.
Vossenjacht – 16 september
Op dinsdag 16 september organiseerde de
Excursiecommissie een vossenjacht door de
binnenstad van Groningen. De commissie en
een aantal leden waren hier verkleed als
vossen die zich door de binnenstad verspreid
hadden en moesten worden gevonden door
de deelnemers van de activiteit. Als de
deelnemers de vossen gevonden hadden,
moesten er inhoudelijke vragen over de plek
waar de vos stond, beantwoord worden. Met
elk goed antwoord kon een letter worden
verdiend die uiteindelijk de winnende zin
opleverde. Deze zin was het motto van de
Mexx’cie: ‘Bijzijn is meemaken!’
Excursie Zuidelijke Ringweg – 13 november
Door een excursie leer je meer om de ruimte
om je heen. En dan is het prachtig om nieuwe
projecten te bekijken die dichtbij jou huidige
leefomgeving liggen. De zuidelijke ringweg is
een project in het zuiden van de stad
Groningen. De uitleg over hoe dit gehele
project in zijn werk ging, en waar alle haken
en ogen zaten, kregen we van een man van de
gemeente Groningen die binnenin het project
heeft gezeten. Met vele voorbeelden en foto’s
liet hij zien hoe oorspronkelijke ideeën
mislukten en hoe oplossingen ontstonden.
Nadat al deze voorbeelden langs waren
gekomen, en wij enkele kritische vragen
konden stellen, zijn we richting de zuidelijke
ringweg getrokken en hebben wij in real life
gekeken naar alle veranderingen die plaats
zouden gaan vinden.
Excursie Kerstmarkt Leer – 12 december
Tijdens deze middag gingen 16 Ibners gezellig
met de trein naar Leer. Na veel gehaast bleken
toch een aantal de trein gemist te hebben
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zodat ze pas een uurtje later in dit geweldige
Duitse plaatsje aankwamen. In de tussentijd
heeft de rest het centrum al een beetje kunnen
verkennen en de centrale kraam met een
zingende Eland al ontdekt. Dan begint de
competitie. Door het uitvoeren van allerlei
opdrachten (zoals een kerstbal nadoen, twee
Bratwursten tegelijk eten of dansen met een
Duitser) konden er punten verdiend worden.
De deelnemers kwamen daarop allen fanatiek
in actie, want er was een mooie prijs voor de
winnaar. Na afloop werd er gezellig gegeten in
een Duits restaurant met popmuziek en
enorme schnitzels. Tijdens de maaltijd bleken
Raoul en Ellen het winnende team van de
middag te zijn met een voorsprong van ruim
50 punten, een hele prestatie! Als beloning
hiervoor kregen zei een gevulde bierpul met
een liter inhoud die zij tevreden leegdronken.
De pul staat nu in de koffiekamer te pronken
met de namen van deze winnaars.
Excursie Waalsprong Nijmegen – 6 februari
Nadat de excursiecommissie ons al had
meegenomen naar de Zuidelijke Ringweg en
de kerstmarkt in Leer, was het deze keer de
tijd om naar Nijmegen te vertrekken. Ruimte
voor de rivier is een bekend thema binnen
onze opleiding. Binnen dit thema valt ook de
Waalsprong in Nijmegen, waarbij de Waal een
zijstroom krijgt en de Nijmeegse bebouwing
van de ene kant van de Waal ook aan de
andere kant van de Waal plaats gaat vinden. In
Nijmegen
hebben
we
in
het
informatiecentrum middenin het project een
presentatie gekregen. Hierin werd het
volledige plan uitgelegd. Hierin was er
aandacht voor het proces vooraf. De
ontwikkelingen die nu gaande zijn, maar ook
het uiteindelijke resultaat kwam al aan bod.
Na de presentatie hebben we allemaal de
bouwvakkershesjes en laarzen aangetrokken
en zijn we rond gaan lopen over het project.
Hierbij hebben we op verschillende punten
weer een uitleg gekregen en werd de uitleg van

eerder die middag visueel gemaakt in de
buitenlucht.
Excursie Landschapsgeschiedenis –10 april
Er was al een aantal jaren overleg met Theo
Spek, hoogleraar Landschapgeschiedenis aan
de Rijksuniversiteit Groningen. Dit jaar was
het dan eindelijk zo ver om met Theo Spek
een excursie te ondernemen. Vrijdag 10 april
zijn er zo’n 20 leden samen met Theo Spek
het Drentse Landschap te voet ingetrokken.
We
hebben
op
basis
van
oude
landschapskaarten het beekdal van de Drentse
Aa ontdekt, waarbij Theo Spek heel veel
kennis met ons heeft gedeeld. Ook zijn we bij
de herder van de schaapskudde van het gebied
langsgeweest. Uiteindelijk was het een lange,
maar leuke en zeer interessante dag waarbij we
de nodige kilometers hebben gelopen, maar
ook enorm veel hebben geleerd over het
prachtige Drenthe.

Lezingencommissie (Le’cie)
Ook de lezingencommissie heeft dit jaar weer
haar best gedaan om voor ons de mooiste en
meest interessante lezingen op touw te zetten.
Een breed scala aan lezingen zorgde ervoor
dat er (hopelijk) voor iedereen wel een leuk
onderwerp bijzat. Ook zijn er een aantal
lezingen georganiseerd voor een bepaalde
gelegenheid, zoals de Docent van het Jaar
verkiezingen. Ook zijn er dit jaar drie lezingen
in het Engels gegeven, om ook internationale
studenten de mogelijkheid te geven om hierbij
aanwezig te zijn. De commissie bestond dit

Pagina 40 van 61

FACULTEITSVERENIGING DER RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN

Ibn Battuta
jaar uit Arjen Terpstra, Raoul Steyvers, Reina
Drenth, Lianne Hummel en Nick Klappe met
Ellen Stoppels vanuit het bestuur.
Lecture 'Spatial Metaphors in Europe' – 6 oktober
Voor deze eerste lezing van het jaar zijn we
gelijk internationaal gegaan. De lezing ging
over ruimtelijke metaforen in geheel Europa,
zoals de welbekende blauwe banaan.
Daarnaast hebben we voor deze lezing een
spreker uit Boedapest uitgenodigd. Hij is,
zoals hij zichzelf noemde, naast economisch
geograaf ook een verzamelaar van ruimtelijke
metaforen. De lezing trok bijna dertig
geïnteresseerden, waaronder ook een handvol
internationale studenten. Na de lezing hebben
we nog gezellig geborreld in Café de Keyzer.
Lezing ‘Koning Krimp’ – 20 oktober
Op 20 oktober vond alweer de tweede lezing
van het jaar plaats, gegeven door Jacob
Bruintjes. Deze Koning Krimp vertelde meer
over hoe creatief om te gaan met lege ruimten
en over de nieuwe visie die we moeten
toepassen op krimpgebieden. Hij vertelde ons
dat de focus op groei ons tegenwoordig alleen
maar tegenwerkt en we soms meer genoegen
moeten nemen met hoe we er in deze tijd van
krimp ervoor staan. Met een open blik en wat
creativiteit kan er interessante invulling
worden gegeven aan leegstaande gebouwen.
De lezing trok wel 40 geïnteresseerden naar
het academiegebouw, waaronder ook
medewerkers van de faculteit.

Lezing door Dhr. Pellenbarg – 24 november
Op 24 november 2014 gaf ons erelid Piet
Pellenbarg een lezing voor ons over Erflaters
van de FRW: Wie waren de leiders van de
subfaculteit in de periode 1948-1978? Deze

lezing is gerealiseerd in samenwerking met de
Professor
Keuning
Vereniging,
de
alumnivereniging
van
onze
faculteit.
Hierdoor bestond het publiek, bestaande uit
40 geïnteresseerden, voor een groot deel ook
uit alumni van de FRW. Dit gaf een leuke
interactieve twist aan de lezing met vele extra
anekdotes over de besproken periode uit de
geschiedenis van de FRW. Er was zelfs
zoveel te vertellen dat de laatste decaan in het
rijtje van vijf helaas niet meer besproken kon
worden. Een goede reden om te hopen op
een vervolg!
Lezing ‘Geografie: Alive & Kicking – 15 december
Tijdens deze lezing vertelde Jan ten
Brummelhuis ons meer over hoe geografie
ons kan helpen de wereld te begrijpen. Hij
vertelde hoe hij een verbetering van het
aardrijkskunde onderwijs zag en dat we meer
begrip voor elkaar moeten creëren. Hij staat
bekend als een goede verteller en velen
zochten de Gadourekzaal op om naar hem te
komen luisteren. Na afloop van de lezing was
er genoeg ruimte om na te praten in het
kroegje ‘de Minnaar’ een stukje verderop. Het
zorgde voor een mooie lange avond met vele
interessante discussies. Deze lezing mag dus
als zeer geslaagd worden beschouwd!
Lezing Omgevingspsychologie – 9 januari
In de eerste week van januari moet iedereen
weer wennen aan het werkende leven en
herstellen van alle festiviteiten tijdens de
feestdagen. Een rustige start van onze Ibn
activiteiten werd geboden door deze leuke en
interessante lezing door Kees Keizer. Deze
werd in de middag gehouden op het Zernike.
Kees Keizer gaf ons deze middag een kijkje in
de wereld van de omgevingspsychologie. Dit
deed hij aan de hand van onderzoeken die in
onze eigen stad hadden plaatsgevonden. Zo
toonde hij hoeveel invloed de omgeving op
ons eigen gedrag kan hebben. Het publiek,
van ruim dertig geïnteresseerden, hing de
gehele lezing aan zijn lippen. Een erg leuke
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invulling van de eerste vrijdagmiddag van het
nieuwe jaar.
Lecture Sexuality Education in Uganda – 9 februari
Deze lezing in februari werd gegeven door
Billie de Haas. Zij vertelde haar verhaal in het
engels om deze avond ook toegankelijk te
maken voor internationale studenten,
waarvoor in deze periode ook een
introductieperiode was vanuit EGEA. Helaas
was er weinig interesse vanuit de
internationale studenten, maar dit maakte de
lezing niet minder geslaagd. De avond stond
in het teken van een iets informelere setting,
door het in Café Buckshot plaats te laten
vinden en geïnteresseerden biertjes te laten
drinken en bitterballen aan te bieden in de
pauze. Billie vertelde ons meer over haar
onderzoek naar seksuele voorlichting in
Oeganda en hoe daarmee om wordt gegaan
vanuit de lokale cultuur. Een interessante
lezing die het belang toont van kennis van de
lokale culturen en een juiste implementatie
van hulpprogramma’s. Een geslaagde avond!
W.J. van den Bremenlezing – 12 mei
Deze jaarlijkse lezing wordt georganiseerd met
de visie op een lezing met meer allure. Deze
lezing wordt daarom altijd gehouden op een
bijzondere locatie en door een spreker die tot
de verbeelding spreekt. Dit jaar hebben we
deze lezing laten plaatsvinden in de Groninger
Synagoge, aan de Folkingestraat. Deze mooie
locatie maakte deze lezing gelijk al een
bijzondere aangelegenheid. Hierom was er
ook een kort inleidend praatje over de
synagoge zelf, gegeven door de directeur van
de Stichting: Marcel Wichgers. Hierna was het
tijd voor de echte lezing. De spreker was dit
jaar een bekend schrijver van vele
studieboeken: Ben de Pater.
Tijdens zijn lezing vertelde hij ons
meer over de geschiedenis van de geografie en
planologie als wetenschap, waarbij hij
refereerde naar vele namen uit de historie van
ons vakgebied. Zijn verhaal was als een soort

meander, waarbij hij refereerde naar vele
verschillende aspecten van ons vakgebied en
haar geschiedenis. Hierdoor was het goed te
zien hoe breed zijn kennis van de geografie
wel niet is. Na zijn verhaal en de pauze was
werd er nog een kort coreferaat gegeven door
Tom van der Meulen, gepensioneerd
professor van de FRW en voorzitter van de
stichting ‘Vrienden van de Stad Groningen’.
Hij richtte zich in zijn verhaal meer op de
huidige planologie en de toekomst. Dit alles
bij elkaar maakte dat de lezing velen een
boeiende en leerzame middag heeft
opgeleverd. Hierbij waren ook verscheidene
medewerkers en alumni van de faculteit
aanwezig, wat de middag een extra glans gaf.
Lecturer of the Year - Fanny Janssen – 28 mei
Deze laatste lezing van het verenigingsjaar
stond in het teken van de Docent van het Jaar
verkiezingen. Op de dag van de lezing was het
mogelijk om te stemmen, daarom hebben we
geïnteresseerden ook tijdens de pauze van de
lezing de mogelijkheid gegeven om te
stemmen. Het afgelopen jaar heeft Fanny
Janssen de eer gekregen om deze prijs te
ontvangen als favoriete docent van de FRW.
Daarom gaf zij een lezing over haar VIDIresearch, een onderzoek naar de invloed van
roken, alcoholgebruik en obesitas op sterfte.
VIDI is een prestigieuze prijs die extra steun
aan het onderzoek geeft. Een erg interessante
lezing, ook al waren er deze avond helaas
maar 22 aanwezigen.
Sport en Spelcommissie (SeS’cie)
Wegens het vertrek (naar het buitenland of
een andere stad) van een aantal leden van de
SeS’cie begin dit jaar zijn er in september ook
sollicitaties geweest voor drie plekken in de
SeS’cie. Niels Heegstra, Hester Bijen en Marc
Boogert zijn na een half jaar uit de commissie
gestapt om plaats te maken voor Guus
Brinkhof, Henri Batterink en Renske Simon,
die zich bij de groep van Debby Sebel,
Gerben van der Pijl, Wendy Daggenvoorde
met Steven Wester uit het bestuur voegden. In
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februari hebben Guus Brinkhof en Henri
Batterink besloten nog een jaar door te gaan,
in een nieuwe groep met Daniëlle Eleveld,
Elza van der Meer, Erik Hadders, Rolf de
Jong en wederom Steven Wester vanuit het
bestuur. Met zoveel enthousiastelingen heeft
de SeS’cie weer erg veel leuke en gezellige
activiteiten kunnen neerzetten dit jaar.
SeS’cie Sportmiddag – 25 juni
Op de dag van de traditiegetrouwe EJC
barbecue besloot de SeS’cie dit jaar
voorafgaand aan deze activiteit een sportdag
te houden. Er werd gerugbyd, gevoetbald en
er waren verschillende waterspellen. Het
toppunt van de activiteit was echter de door
de SeS’cie zelf aanlegde Slip & Slide richting
het water van de Hoornse Plas. Sommigen
waren hier heel erg bedreven in, terwijl
anderen ervoor kozen om maar de hele
middag lekker lui in het gras te liggen.
Uiteindelijk had iedereen een geslaagde
middag en was er genoeg honger gecreëerd
voor de barbecue.
SeS’cie Liftweekend – 26 t/m 28 september
Het liftweekend van de Sport- en
Spelcommissie ging dit jaar naar Rostock, in
het noordoosten van Duitsland. Iedereen
vertrok vol goede moed vanaf het Peerd van
Ome Loeks tussen 7 en 8 uur ’s ochtends om
zo snel mogelijk een eerste lift richting
Duitsland te vinden. Voor de een ging dit wat
sneller dan de ander, maar uiteindelijk is bijna
iedereen aangekomen. Lianne & Steven
hebben dit jaar voor de tweede keer op rij de
wedstrijd gewonnen na een spannende strijd.
Rostock is een mooie oude
Hanzestad, welke invloeden nog duidelijk
zichtbaar zijn in de stad. De eerste avond ging
een grote groep mensen uit eten bij de
plaatselijke Chinees, waarna er de nodige
goudgele versnaperingen werden gedronken
in de ‘Studentenkeller’ van Rostock, onder de
theologische faculteit.

De volgende dag had de commissie
een stadswandeling door de binnenstad van
Rostock voorbereid, waar de nodige
interessante plekken en verhaaltjes voorbij
kwamen. Zo werden er kerken bezocht en
werd de oude stadshaven van Rostock
aangedaan. ’s Middags was het tijd om langs
een oude Stasi gevangenis uit de tijd van de
DDR te gaan, waarna iedereen de nodige tijd
kreeg om zelf op pad te gaan in de stad. ’s
Avonds ging iedereen mee uit eten in een
steakhouse restaurant, wat goed in de smaak
viel. Ook vanavond werd de ‘Studentenkeller’
weer door een grote groep Ibn’ers
overgenomen, een geslaagde laatste avond! De
volgende dag gingen we met z’n allen terug
met regionale treinen naar Groningen. Waar
iedereen na een lange reis gebroken aankwam,
maar wel kon terugkijken op een meer dan
geslaagd weekend.
SeS’cie Beerpong – 21 oktober
Op dinsdag 21 oktober vond het jaarlijkse
beerpong plaats in het Golden Fust. De
animo voor deze SeS’cie activiteit was groot,
meer dan 40 mensen kwamen erop af. Dit
zorgde ervoor dat er ook veel wedstrijden
moesten worden gespeeld voordat de winnaar
beken werd. Eerst werden er poulewedstrijden
gespeeld, voordat de knock-out fase begon.
Naar mate de avond vorderde werden de
worpen door het rijk vloeiende bier wat
onnauwkeuriger, maar Raoul en Eduard
slaagden erin de nuchterheid zelve te blijven
en de beerpongkoningen van de avond te
worden.
SeS'sie Dropping– 20 november
De dropping van de SeS’cie vond dit jaar weer
plaats in de Drentse bossen. Toch was de
locatie wat anders dan afgelopen jaar. In plaats
van de weg vinden naar het idyllische
Schoonloo, was de radio sterrenwacht in
Dwingeloo. Elk groepje werd vergezeld door
een krat bier dat tijdens de wandeltocht van
zo’n acht kilometer kon worden opgedronken.
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Uiteindelijk wist iedereen met behulp van
geografisch instinct de eindstreep te behalen.
Daarna verzamelde iedereen in Beilen, even
nagenieten van de barre, maar epische tocht.
SeS'cie gymmen– 13 januari
Op dinsdag 13 januari was het tijd voor een
gymses’cie georganiseerd door de obses’cie.
Allerlei spellen die iedereen al veel te lange tijd
niet meer had gedaan stonden op het
programma. Favorieten zoals trefbal,
blokjesvoetbal en natuurlijk apenkooien
kwamen aan bod. Iedereen kon al z’n
opgekropte energie kwijt, wat zorgde voor een
mooie sportieve middag.

SeS'cie Rugbytraining – 24 februari
Om de echte mannelijkheid bij iedereen naar
boven te halen en om te testen hoe de
sportieve inzet van de leden van Ibn Battuta
tot uiting kwamen, heeft de Sport- en
Spelcommissie een rugbyclinic georganiseerd.
De rugbyclinic stond onder leiding van twee
mannen van de Groningen Rugbyclub.
Daarnaast was het erg leuk om te zien dat ook
oudgedienden van Ibn Battuta aanwezig
waren op de clinic. Deels natuurlijk omdat ze
een warm hart toedragen aan de vereniging,
maar ook grotendeels omdat zij erg van rugby
houden. De twee mannen hebben ons alle
facetten van het rugby laten zien. We hebben
gepast, hardgelopen, in linies gelopen,
getackeld, gescrummt en uiteindelijk een klein
potje rugby tegen elkaar gespeeld. Al met al
een erg gezellige avond waar de nodige vieze
kleren zijn behaald.
SeS'cie RW-quiz – 9 maart
De ruimtelijke wetenschapsquiz vond dit jaar
plaats in de Australin Pub Pacific. Met meer

dan 60 deelnemers was er weer een hoge
opkomst. Dit jaar had de SeS’cie veel
verschillende categorieën aan vragen bedacht,
met traditionele categorieën zoals de
vlaggenronde, de Ibn ronde en de
docentenronde. Ook waren er een aantal
nieuwe rondes met soms behoorlijk
willekeurige vragen. Uiteindelijk kon er
natuurlijk maar een team de beste zijn en dit
jaar waren dat Dion Glastra en Johnno
Kuipers. Na de quiz werd er onder het genot
van een hapje en een drankje nog een tijd lang
nagepraat over deze pittige quiz.
SeS'cie Spelletjesavond – 9 april
Net zoals vorig jaar werd ook dit jaar de
SeS’cie spelletjesavond weer georganiseerd in
Unitas. In de achterruimte van het gebouw
konden spelletjes als twister, darten, party
animals, koekhappen, spijkerpoepen en spijker
slaan worden gedaan. Dit alles gebeurde in
een gezellige setting zonder al te groot
wedstrijdelement. Bij sommige spellen ging
het er toch fanatiek aan toe, vooral bij Twister
werd er flink gestreden om de anderen op de
grond te krijgen. Na de spelletjes ging een
grote groep nog richting ‘t Golden Fust om
nog even tot in de late uurtjes door te feesten.
Batavierenrace – 25 & 26 april
Na een paar jaar afwezigheid was er dit jaar
weer een team op de been gebracht voor de
batavierenrace, een hardloopwedstrijd waarbij
in estafettevorm van Nijmegen naar Enschede
wordt gerend. We gingen met 25
enthousiastelingen weg vanuit Groningen.
Vlak voordat de nachtploeg naar Nijmegen
ging voor de start sloeg het noodlot echter
toe, het busje kreeg een lekke band. Gelukkig
kon de achterband met wat hulp worden
verwisseld en zo kon er toch op tijd worden
gestart in Nijmegen. De nachtploeg ging
voortvarend van start en zorgde ervoor dat we
bij de top 200 stonden aan het begin van de
ochtend, voor Ibn standaarden een
ongekende prestatie.
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Vervolgens was het de beurt aan de
ochtendploeg om deze lijn door te trekken.
Deze ochtendploeg had alleen een kleine
handicap, aangezien sommigen net een biertje
teveel hadden gedronken op de campus van
Enschede. Desondanks werd de finish van
deze etappe bereikt onder luid applaus van de
middagploeg. Deze middagploeg was fanatiek
bezig en iedereen kwam voldaan over de
streep. De hele middag werd er in mooi weer
gelopen tot aan de slotetappe, toen de regen
met bakken uit de hemel kwam vallen.
Uiteindelijk werd de 234e plaats bereikt, wat
natuurlijk goed gevierd moest worden tijdens
het afsluitende feest.
SeS’cie Gotcha! – 26 mei t/m 16 juni
Vanaf dinsdag 26 mei tot en met overdrachts
ALV was het weer tijd voor Gotcha!
Deze traditionele, legendarische en
meeslepende activiteit heeft ook dit jaar weer
veel levens geëist. Direct bij het van start gaan
van de uitputtingsslag werden er direct al
meerdere lijken verspreid door de stad gespot.
Zo was de SeS’cie overdrachtsavond op de
eerste dag van Gotcha meteen al fataal voor
een aantal deelnemers. Na een paar dagen was
de helft al uitgeschakeld.
Wintersportcommissie (Wintercom)
Ook dit jaar heeft de Wintercom weer een
mooie wintersportreis georganiseerd in het
begin van het nieuwe jaar. Dit jaar bestond
deze commissie uit Elisa van Bergen, Pieter
Meijer, Ingo van Lohuizen, Roos van Schie,
Paul Steeneken en Marc Boogert vanuit het
bestuur.
Wintercom Snertfeest – 8 oktober
Ter promotie van de wintersport reis
organiseerde de wintersportcommissie een
snertmiddag in het floreshuis. In de keuken
maakten de commissieleden de erwtensoep en
tomatensoep klaar terwijl de gasten alvast
genoten
van
een
stokbroodje
met
kruidenboter. De soepen werden vervolgens
opgediend en iedereen genoot zichtbaar. Ter

afsluiting speelde iedereen nog een paar leuke
gezelschapsspelletjes.
Wintersportreis Risoul – 2 t/m 11 januari
Op 2 januari vertrokken we met 20 man voor
een week wintersport naar de alpen. Dit jaar
naar het zeer zuidelijke gelegen dorp Risoul.
Met meer dan 150km pistes is dit een zeer
mooi skigebied die voor zowel beginners als
gevorderden iets te bieden had. Omdat het zo
zuidelijk lag hadden we de hele week een
lekker zonnetje, maar aan de andere kant was
door deze zon de sneeuwkwaliteit wat minder.
Dat kon de pret niet bedrukken want iedereen
heeft vele kilometers gemaakt op de piste. Er
zijn vele filmpjes gemaakt met helmcamera’s
waar stunts en valpartijen op staan. Deze zijn
erg leuk om te zien.

De appartementen waren gelijk aan de
pistes en boven de après-ski bar. Zo konden
we ’s ochtend direct de pistes op en ’s middag
gelijk gaan apres skien. Van 4 tot 5 hadden we
een speciale deal. Een uur lang gratis bier!
Hiet is veel gebruik van gemaakt. In de bar
hadden we ’s avonds ook twee thema feesten.
Oh Oh Risoul en Holland House. De
deelnemers hadden zich leuk verkleed en
vermaakten zicht tot de vroege uurtjes om
vervolgens weer ’s ochtends op de piste te
staan. Al met al was het een geweldige week.
Werkgroep Ameland
Uit ervaring is gebleken dat een Werkgroep
tijdens het introductieweekend een welkome
helpende hand is. Vandaar dat ook dit jaar
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weer een werkgroep is aangesteld om het
introductiekamp voor de eerstejaars in goede
banen te leiden. De werkgroep bestond dit
jaar uit Jorren Westra, Sietze Soet, Marins
Hettinga en Marc Baauw en vanuit het
bestuur Wouter van Heugten en Ellen
Stoppels.
Introductiekamp – 5 t/m 7 september
Nadat alle eerstejaars een dagexcursie hebben
gehad werden ze afgezet bij de boot naar
Ameland. Omdat voorgaande jaren de boot
maar net gehaald werd de excursie dit jaar wat
sneller afgerond waardoor de eerstejaars ruim
op tijd bij de boot stonden, gelukkig waren
Ronald, Marc en Steven er ook al wat eerder
om hen op te vangen.
Om kwart voor vijf kwamen de
eerstejaars aan bij het Zwanenwater. Iedereen
kreeg een naamplaatje voor op de borst en
kon een kamer gaan uitzoeken. Ondertussen
was het oude bestuur al druk in de weer om
het eten een lekkere pasta popai om 18.00 uur
op tafel te krijgen. Dit is uiteraard gelukt. Na
het corvee werd er om 20.00 uur een ‘KinderCantus’ georganiseerd. Deze activiteit was
vorig jaar een groot succes en werd dit jaar
ook zeer goed ontvangen.

Nadat iedereen een aantal drankjes
had gedronken en zich helemaal moe had
gezongen was het tijd voor het Bosspel. Deze
nachtspelletjes in het bos worden al een paar
jaar gedaan en verlopen ook al een paar jaar
heerlijk chaotisch. ‘Als iedereen zijn groepje

maar leert kennen’ is bij deze activiteit het
doel geworden. Rond half 12 was ieder
groepje klaar en ging iedereen weer terug naar
de accommodatie om zich om te kleden voor
het thema feest die avond.
Het themafeest op de eerste avond
was wat ik vroeger later worden wilde. Hierbij
kwamen de mannen natuurlijk voor 50% als
voetballer, maar waren de vrouwen een stuk
creatiever. Tijdens het feest werd het
winnende groepje van de bosspellen bekend
gemaakt en werd er gezongen voor Lotte die
18 werd. Het feest eindigde om 3.00 uur
waarna er nog een uurtje werd opgeruimd
door alle ouderejaars.
Op de tweede dag van het mooie
introductieweekend op Ameland was iedereen
alweer vroeg actief. Door de Werkgroep en
het bestuur werden alle deelnemers rond
negen uur enthousiast gewekt met potten en
pannen
voor
het
traditionele
ochtendgymnastieken. Niet iedereen was even
blij om zo vroeg al wakker te zijn, maar
gelukkig werd dit buiten snel verholpen door
het actieve pedelgenootschap.
Na deze heerlijke wek-activiteit kon
iedereen genieten van een welverdiend ontbijt
met koffie en thee. Ook mocht iedereen al
lunchpakketjes maken voor de volgende
activiteit: een fietstocht over Ameland!
Tijdens deze fietstocht konden Geo
Promotion, Pro Geo en Girugten zichzelf nog
eens
extra
voorstellen
aan
de
eerstejaarsstudenten. Verder hebben de
studenten ook wat mooie stukken van het
eiland gezien en een ontspannen momentje op
het strand gehad.
Vanaf half twee ’s middags was het
tijd om spelletjes te doen. Op het veld voor de
kampeerboerderij stonden vele verschillende
spellen klaar, de strijd kon beginnen! Alle
eerstejaarsstudenten werden opgedeeld in
groepjes en konden langs acht verschillende
spellen. Deze spellen waren onder andere
blind
volleybal,
ballontrappen
en
perziksjoelen. Maar goed dat ieders kleren
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vies mochten worden! Het groepje met dat
het meest had gewonnen mocht aan het eind
van de middag (nogmaals) de bierestafette op
hun
overwinning
doen.
Deze
spelletjestalenten gingen daarbij de strijd aan
tegen het bestuur en bleken ook dat weer met
gemak te winnen. Congrats aan deze
winnaars!
Na de spelletjes was er voor iedereen
genoeg tijd om zich op te frissen, weer warm
te worden en gewoon lekker te chillen tot het
avondeten. Deze avond kregen we lekker nasi
met satéstokjes en sambal voorgeschoteld,
met zoenen als het heerlijke dessert.
Het avondprogramma ging van start met
presentaties van de A’cie en de BEC. De A’cie
presenteerde hierbij hun schuilthema, Que-no
Que-cie en de BEC presenteerde de drie
mogelijke bestemmingen: Schotland &
Noord-Ierland, Kroatië & Slovenië en Turkije
(Ankara & Cappadocië). Vanaf dat moment
konden alle leden stemmen op hun favoriete
bestemming. Na deze presentaties ging de
commissiebingo van start, een dit jaar nieuw
ingevoerde activiteit. Door de gehele zaal
stonden commissies bij hun standjes om
vragen te beantwoorden, waarmee alle
eerstejaarsstudenten hun bingokaart konden
vullen met commissienamen als antwoord op
de vragen. De winnaars van deze avond
kregen een superblitse wegwerpcamera. Na dit
ontspannen begin van de avond was het weer
tijd om je te verkleden, ditmaal met het
thema: Rood en wit zijn onze kleuren. Weer
een erg gezellige avond waarbij het dansen
doorging tot in de vroege uurtjes.
De volgende dag was het spijtige
moment aangebroken: het kamp was al bijna
weer ten einde. Deze ochtend werd er alleen
nog opgeruimd en werden de laatste
overblijfselen van onze voedselvoorraad nog
door Wouter aan geprijsd met een veiling.
Maar na het maken van nog een laatste foto
met de gehele groep was het toch echt tijd om
weer terug naar huis te reizen.

Werkgroep Bedrijfsbezoeken (WBB)
De afgelopen jaren is de toevoeging van
bedrijfsbezoeken aan het brede scala van
activiteiten goed bevallen. Ook dit jaar is er
weer een groep enthousiaste leden geweest die
zich hiervoor in willen zetten. Dit jaar bestaat
deze uit Liesbeth de Vries, Wolbert van der
Haar, Rian van Kempen, Sanne Muijs en Marc
Boogert vanuit het bestuur. Deze groep heeft
zich ingezet om interessante bedrijfsbezoeken
neer te zetten. Ook hebben een aantal van
hen aangegeven langer door te willen gaan,
zodat er voortaan twee wisselmomenten per
jaar kunnen plaatsvinden. Voortaan zullen er
dus nieuwe leden in de werkgroep
plaatsnemen in september èn in februari. De
doorstroom viel dit jaar namelijk wat tegen,
waardoor er in het begin van het collegejaar
geen
bedrijfsbezoeken
hebben
plaatsgevonden. De leden die langer in de
werkgroep blijven, zullen dit probleem voor
het komende jaar voorkomen.
Grontmij Businesscourse – 13 juni
Op deze dag gingen we met 22 studenten naar
de Grontmij vestiging in Groningen. We
werden verwelkomd door 2 medewerkers van

Grontmij die uitlegde hoe de organisatie en
wat voor activiteiten het bedrijf zich allemaal
mee bezig houdt. In groepjes gingen we
vervolgens aan de slag met de Tender game
dat over aanbesteden ging, dit keer een
aanbesteding over een fietskelder onder de
Grote Markt. Alle groepjes moesten een bod
uitbrengen op uiteindelijk hun bod
presenteren, waaruit een winnaar werd
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gekozen. De dag werd afgesloten met een
netwerk borrel.
Bedrijfsbezoek Groningen Bereikbaar – 25 april
Met een enthousiaste groep van 22 ibn’ers in
totaal werd het kantoor van Groningen
Bereikbaar bezocht. Na een kleine rondleiding
door het gebouw en een kennismaking, was
het tijd voor de presentaties. Drie
werknemers, waarvan er twee ook op de
faculteit Ruimtelijke Wetenschappen hebben
gestudeerd, vertelden wat zij voor werk deden.
Er werd verteld over de informatievoorziening van projecten en verkeer in
Groningen, de bereikbaarheidsstrategie van
Groningen en de beïnvloeding van de
verschillende
verkeersstromingen
in
Groningen.
Tussendoor
konden
de
deelnemers vragen stellen. Het was een leuke
en interessante vrijdagmiddag.
Bedrijfsbezoek BPD – 27 mei
Op woensdag 27 mei gingen we met een
groep van 22 gemotiveerde studenten op
bedrijfsbezoek bij Bouwfonds Property
Development(BPD) in Zwolle. Eenmaal
aangekomen kregen we een lekkere lunch met
alles erop en eraan. Na de lunch begonnen de
presentaties.
Wij
kregen
zes
zeer
uiteenlopende presentaties van medewerkers
van BPD. Zo kregen wij een goed beeld wat
BPD allemaal doet en hoe zij de toekomst
zien. De presentaties gingen onder andere
over merkpositionering, gebiedsontwikkeling,
marktonderzoek en een praktijk voorbeeld
van Nijmegen Waalfront. Na de presentaties
was het tijd voor een borrel met hapjes en
hebben we nog even met iedereen kunnen
napraten over de dag.
Werkgroep Schier
Ieder jaar is het Schierweekend weer een
daverend succes en een geweldige afsluiting
van het collegejaar. Dit jaar kon deze zeer
gepaste inluiding van de vakantie daarom ook
niet ontbreken als een van de eerste grote
activiteiten van het verenigingsjaar. Bij een

succesvol Schierweekend hoort uiteraard een
gedreven werkgroep Schier. Deze bestond
voor het afgelopen jaar uit Daniëlle Eleveld,
Jan-Aike Noordermeer, Lisa Katuin, Peter
Schotsman, Raoul Steyvers en Amarinske
Verkerk vanuit het bestuur. Zij hebben een
fantastisch weekend neergezet, dus ook dit
jaar is er opnieuw een werkgroep Schier is
samengesteld. Dit jaar bestaat de werkgroep
uit Anneloes Bouma, Veronique Rietman,
Niels van den Brink, Robin ter Veld en Sanne
Feenstra, met vanuit het bestuur Wouter van
Heugten.

Schierweekend – 11 t/m 13 juli
Ook dit jaar was het Schierweekend de
afsluiting van het Ibn Battuta jaar. Net zoals
vorig jaar gingen er ruim 40 mensen mee naar
kampeerboerderij de Branding. Vanaf het
moment van aankomst gingen de eerste
biertjes open en was de sfeer gezellig. Dit jaar
had de werkgroep ervoor gekozen om een
themafeest te organiseren in de toxbar: Ga
naar schier als je lievelingsdier! Sommigen
hadden zich extreem uitgeleefd met het
thema, anderen maakten graag gebruik van de
gadgets die de werkgroep had aangeschaft. Dit
jaar was het weer voor de verandering
uitstekend,
iedereen
vermaakte
zich
zaterdagmiddag dan ook prima op het strand.
Op de laatste avond was hier ook nog een
kampvuur, waarna er in de Toxbar weer tot in
de late uurtjes doorgefeest is.
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Werkgroep Zwemfest
Zwemfest is een muziekfestival dat
georganiseerd
wordt
door
de
studieverenigingen
Ubbo
Emmius
(geschiedenis), G.L.V. Idun (biologie), VIP
(Psychologie) en sinds vorig jaar ook Ibn
Battuta. Voor het Zwemfest dat in het
verenigingsjaar
van 2014-2015 heeft
plaatsgevonden hebben Cristian Wessels en
Ewout van Spijker zitting genomen in de
werkgroep, waarbij Paul Steeneken vanuit het
bestuur contact onderhield met de organisatie.
Dit jaar nemen Allard Roest en Martijn Graff
zitting in de werkgroep en heeft Ronald
Kleine vanuit het bestuur contact met hen en
de andere verenigingen. In september komend
jaar belooft er dus ook weer een spetterend
festival plaats te vinden!
Zwemfest - 25 september
Dit jaar vond Zwemfest voor het eerst plaats
in poppodium Vera. Dit bleek een groot
succes te zijn, want Zwemfest zorgde er voor
dat Vera geheel was uitverkocht! Dit jaar
werden er zeker een dikke 40 kaarten
verkocht aan leden van Ibn Battuta. De hele
avond door was er, afgewisseld op mainstage
en downstage, voor iedereen het nodige
muziekgeweld te bewonderen. Dit jaar
konden wij namelijk genieten van onder
andere Adam & the Relevents, Project Bongo en
Apneu. Als afsluiting had de organisatie
gezorgd voor een knaller van een naam,
namelijk: When we are Wild. Daarna werden er
uiteraard nog een paar pilsjes gedronken. Het
was al met al een geweldige avond en we
hebben nu al zin in volgend jaar!
Genootschappen
Dit jaar is er door drie genootschappen een
activiteit georganiseerd voor de leden van Ibn
Battuta, namelijk door het Pedelgenootschap,

Ibn 0 & Colectiva. Ook is er dit jaar een nieuw
genootschap opgericht: RP42. Activiteiten

bestonden onder andere uit drie cantussen,
gezamenlijk voetbal kijken en een feest:
‘Kreunen en Beunen 2.0’. 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.
Daarnaast is er ook een genootschapsbattle
georganiseerd voor alle genootschappen die
dit jaar actief waren of nieuw zijn
aangenomen. Dit viel echter net buiten ons
verenigingsjaar, waardoor onze opvolgers
hiervan pas een echt verslag zullen schrijven.
Cantus van het Pedelgenootschap – 2 juni
Na tweemaal uitstellen was het eindelijk
zover, de Cantus. Ditmaal voor het eerst met
een andere samenstelling van het Presidium.
Met uiteindelijk een goede groep van dik
twintig personen ging het gezang en gebral
los. Natuurlijk kwamen de klassieke nummers
weer langs, maar werden er ook nieuwe
elementen toegevoegd aan deze cantus. De
bierbankadt is goed bevallen, en ook de
voetbaladt was een succes. Uiteindelijk bleven
velen nog even een drankje doen in de stad en
heeft iedereen met of zonder hulp weer een
bed gevonden om de roes in uit te slapen.
Nederland- Chili met Ibn 0 – 23 juni
Op maandag 23 juni nodigde het
voetbalgenootschap Ibn 0 iedereen uit om
samen hun bij GCHC de de wk wedstrijd
Nederland-Chili te kijken. Het was de derde
wedstrijd van het Nederlands elftal en zowel
Nederland en Chili waren na twee
overwinningen al geplaatst voor de volgende
ronde. Het was nog wel van belang wie eerste
in de groep werd. Een grote groep Ibn’ers zag
met een biertje in de hand de wedstrijd.
Uiteindelijk scoorde Nederland in de tweede
helft 2 keer en won Nederland. Iedereen was
blij en vierde na de wedstrijd nog een
overwinningsfeestje gevierd.
Cantus van het Pedelgenootschap – 11 november
Voor de tiende keer in haar geschiedenis
organiseerde het Pedelgenootschap een
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Cantus. Zoals altijd werd er weer volop
gezongen, gedronken en gelachen. De
pedellen leidden het gezang uit ongeveer 45
kelen voor en controleerden of iedereen goed
meedeed. Er waren veel “schachten”(
diegenen die voor het eerst meededen aan de
cantus) die door de pedellen werden beëdigd
en die dan volgende keer als volwaardig lid
van de cantus kunnen meedoen. Hitjes zoals
“Zei gelooft in mij”, “het Beton lied” en
“Piano Man” passeerden de revue en werden
uit volle borst gezongen. Het was in ieder
geval een geslaagde avond en waarna het nog
lang onrustig was in het Golden Fust.

Colectiva: Kreunen & Beunen 2.0 – 4 februari
Op woensdag 4 februari was het weer tijd
voor het mooiste feest van het jaar! Dit keer
vond Kreunen en Beunen plaats in het
Friesche Bernlef. De welbekende hapjes
stonden weer voorgeschoteld, zoals het
soldaatje, de gevulde eitjes en de wraps met
zalm. Ook hadden de mannen van Colectiva
dit keer, creatief als ze zijn, verschillende
pakken vleeswaren en groente door de ruimte
verspreid om de gasten zelf hun eigen hapjes
te laten creëren. Dat het eten tijdens deze
avond een van de centrale factoren was blijkt
ook uit het motto van de mannen: ‘Edo Ergo
Sum’. Naast de hapjes werden er de hele
avond obscure en minder obscure hitjes
gedraaid onder het genot van meerdere
goudgele rakkers. De opkomst was ouderwets
hoog en er werd samen met het barpersoneel
van Bernlef tot in de vroege uurtjes door
gekreund en gebeund.

Cantus van het Pedelgenootschap – 2 maart
Begin maart was het al tijd om voor de derde
keer dit jaar een traditiegetrouwe avond vol
gezelligheid, bier en gezang te houden,
georganiseerd door het pedelgenootschap. De
avond stond in het teken van veel prachtig
gezang en af en toe een biertje. Onder de
bezielende leiding van het pedelgenootschap
werden zowel klassiekers als nieuw materiaal
gezongen. Ook werden er ludieke straffen
uitgedeeld als deelnemers niet luisterden naar
de pedellen.
Nieuw Genootschap: RP42.
Tijdens de ALV van 17 februari is de
W.V.T.T.K. voorgelezen waarin werd
gevraagd om goedkeuring voor een nieuw
genootschap: RP42. Een groep tweedejaars
leden is al sinds vorig jaar een gezellige
vriendengroep die graag erkend wilden
worden als genootschap. De leuke brief,
samen met het feit dat het een groep actieve
leden is, vonden wij reden om dit
genootschap officieel te maken. Helaas
hebben zij in ons verenigingsjaar nog geen
activiteit georganiseerd, maar ze zijn wel van
plan om rond de eerste tentamenperiode van
het nieuwe academisch jaar een activiteit te
organiseren.
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Financieel Jaarverslag
2014-2015
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Voorwoord
Groningen, juni 2015
In de volgende 10 pagina’s staan de
financiële stromen van Ibn Battuta tussen 1
juni 2014 en 31 mei 2015 uitgelegd en
gespecificeerd. Dit is gebeurd met behulp
van het boekhoudprogramma Conscribo dat
wij sinds ruim 3 jaar gebruiken. Het
financieel
jaarverslag
bevat
een
resultatenrekening, de balans, een overzicht
van commissies en overige activiteiten,
debiteuren en crediteuren en als laatste de
afboekingen.
Als eerste wordt de resultatenrekening van
het afgelopen jaar uitgelicht. Hier staan de
verschillende resultaten ten opzichte van de
begroting weergegeven. Om het overzicht in
de resultaten te behouden is ervoor gekozen
om alleen de kopjes begroot resultaat,
resultaat en het verschil met de begroting
weer te geven. De totale baten en kosten
staan er dus niet in, maar deze zijn wel
opgenomen bij de resultaten voor de
verschillende commissies en activiteiten. De
meeste hoofdposten zijn binnen het begrote
budget gebleven, waardoor er nog redelijk
wat geld over is gebleven aan het eind van
het jaar. Vooral Girugten valt hierin op,
omdat zij bijna alleen maar gebruik hebben
gemaakt van kosten die kunnen worden
gedeclareerd bij de faculteit. Omdat
Girugten nog een grote reservering heeft
staan, is er besloten dit geld te gebruiken om
de nodige afboekingen te doen.
Na de resultatenrekening staat de werkelijke
balans weergegeven op 1 juni. Hier staat het
geld op de verschillende rekeningen
weergeven: bankrekening, kas, debiteuren,
crediteuren, reserveringen en het eigen
vermogen. Er staat een stuk meer geld op de
spaarrekening dan afgelopen jaar, met name
omdat het bedrag aan debiteuren flink
omlaag is gebracht. Verder valt bij de

reserveringen op dat er dit jaar een
behoorlijk bedrag aan acquisitie is
binnengehaald, waar ook een deel van de
winst van de carrieredag bij in zit. Verder
zijn een heel aantal overbodige reserveringen
samengevoegd tot een algemene reservering
voor commissies.
Bij de commissies en activiteiten staan de
kosten en baten uitgewerkt van de
verschillende (commissie)activiteiten die het
afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. De
commissies zijn allemaal mooi binnen hun
budget gebleven, datzelfde geldt voor de
meeste overige activiteiten. Alleen het
NGPS heeft een klein verlies geleden
afgelopen jaar.
De debiteurenlijst die hierna volgt op de
volgende pagina is ongeveer gehalveerd ten
opzichte van afgelopen jaar, zowel qua
openstaande bedragen als reden van
betaling. Dit komt deels doordat er veel geld
is binnengekomen van openstaande
facturen, maar ook door een flink aantal
afboekingen. Ook het bedrag aan
crediteuren is flink omlaag gegaan.
De laatste pagina van het jaarverslag bestaat
uit de afboekingen. Met het geld wat over is
gebleven is voor ruim 2000 euro netto aan
de debet kant aan afboekingen gedaan. Dit
zijn bedragen die of verjaard zijn, waarvan
contracten in de loop van de jaren
verdwenen zijn, of bedrijven die failliet zijn
gegaan.
Als laatste wil ik graag de kascommissie
bedanken voor hun wijze advies. Neeltje,
Niels en Jos hebben altijd snel gereageerd en
goed geholpen met de begroting,
halfjaarverslag en het financieel jaarverslag.
Namens het 54e bestuur van Ibn Battuta,
Steven Wester
Penningmees
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Resultatenrekening
Rekening
1
2
3
4
5
6

Representatie en Promotie
Representatie en Promotie (algemeen)
Constitutieborrel
RVA
ALV
Nieuwjaarsreceptie

7 Administratie
8 Administratiekosten
9 Declaraties FRW administratiekosten
10
11
12
13
14
15
16

Activiteitensubsidie
Activiteitensubsidie EJC
Activiteitensubsidie Ex'cie
Activiteitensubsidie SeS'cie
Activiteitensubsidie Wintercom
Activiteitensubsidie WBB
Overige activiteitensubsidie

17
18
19
20

Koffieuren
Koffiekosten
Cafeïnekaarten
Mokken

21
22
23
24
25
26

Bestuurszaken
Bestuurszaken
Bestuurspakbijdrage
Bijdrage Cadeau Voorgangers
Vaste kosten
Website

27 Commissies en Werkgroepen
28
29
30
31
32
33
34

Ledenactiviteiten/zaken
NGPS
Merchandise
Actieveledenuitje
Commissiekledingbijdrage
Commissiebedankjes
Commissiekamer/koffiekamer

Begroot
resultaat

Resultaat

Verschil met begroting

€ -2.732,44
€ -950,00
€ -882,44
€ -300,00
€ -250,00
€ -350,00

€ -2.508,41
€ -752,53
€ -882,44
€ -311,06
€ -212,38
€ -350,00

€ 224,03
€ 197,47
€ 0,00
€ -11,06
€ 37,62
€ 0,00

€ -1.100,00
-

€ -910,83
€ -2.558,59
€ 1.647,76

€ 189,17
-

€ -1.000,00
-

€ -892,57
€ -297,41
€ -14,97
€ -240,80
€ -41,53
€ -22,05
€ -275,81

€ 107,43
-

€ 850,00
-

€ 878,31
€ -535,91
€ 1.655,01
€ -240,79

€ 28,31
-

€ -1.553,21
€ -50,00
€ -400,00
€ -75,00
€ -812,83
€ -215,38

€ -1.541,18
€ -38,27
€ -400,00
€ -75,00
€ -812,53
€ -215,38

€ 12,03
€ 11,73
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,30
€ 0,00

€ 0,00

€ 9,94

€ 9,94

€ -2.016,00
€ -16,00
€ -250,00
€ -600,00
€ -550,00
€ -400,00
€ -200,00

€ -1.826,75
€ -35,82
€ -225,68
€ -448,19
€ -525,00
€ -431,30
€ -160,76

€ 189,25
€ -19,82
€ 24,32
€ 151,81
€ 25,00
€ -31,30
€ 39,24
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35
36
37
38
39

Girugten
Girugten
Girugten drukkosten
Girugten declaraties FRW
Girugten reservering contributie

40
41
42
43
44
45

Borrels en Feesten
Fusten en borrelhappen
Feesten
Zwemfest
Alfabetfeest
Interfacultair gala

46 Diverse kosten
47 Diverse kosten
48 Diverse kosten: Onvoorziene kosten
49 Afboekingen
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Baten
Contributie
Reserveringen Contributie
Donateurs
Boekenverkoop
Rente
Acquisitie (vorig boekjaar)
Contract Borrelkroeg
Overige Baten
Totaal
Binnengekomen en uitgegeven

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 1.501,70
€ -55,00
€ -1.539,30
€ 1.500,00
€ 1.596,00

€ 1.501,70
€ -55,00
€ -1.539,30
€ 1.500,00
€ 1.596,00

€ -1.550,00
€ -900,00
€ -400,00
€ -250,00
€ 0,00
€ 0,00

€ -1.395,23
€ -852,00
€ -400,00
€ -143,23
€ 0,00
€ 0,00

€ 154,77
€ 48,00
€ 0,00
€ 106,77
€ 0,00
€ 0,00

€ -700,00
€ -450,00
€ -250,00

€ -677,03
€ -677,03
€ 0,00

€ 22,97
€ -227,03
€ 250,00

€ 0,00

€ -2.207,38

€ -2.207,38

€ 9.803,21
€ 10.640,00
€ -5.586,00
€ 900,00
€ 750,00
€ 150,00
€ 1.604,21
€ 985,00
€ 360,00
€ 1,56

€ 9.573,17
€ 10.380,00
€ -5.586,00
€ 1.057,03
€ 705,51
€ 67,42
€ 1.604,21
€ 985,00
€ 360,00
€ 3,74

€ -230,04
€ -260,00
€ 0,00
€ 157,03
€ -44,49
€ -82,58
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,18

€ 116.895,64

€ 116.899,38
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Balans
Rekening
Rekening
Evenementen
Spaarrekening
Prepaid creditcard
Kas
Debiteuren
Stropdassen
Vooruitbetaalde Bedragen
Totaal

1-6-2014
€ 831,22
€ 28,17
€ 3.346,51
€ 5,67
€ 365,35
€ 25.615,52
€ 15,00
€ 1.467,47
€ 31.674,91

31-5-2015
€ 1.506,58
€ 14,54
€ 9.513,93
€ 5,67
€ 277,85
€ 12.328,07
€ 0,00
€ 753,52
€ 24.400,16

Rekening
Eigen Vermogen
Reserveringen
Almanakcommissie
Acquisitie
Carrieredag
Lustrumcommissie
EGEA summerevent
Girugten
Financieel Adviseur
Onvoorziene kosten
Statutenwijziging
Penning
Borrels
Commissies en Werkgroepen
Camera
Activiteiten 01-06 en ALV
Terugbetaling contributie
Eerstejaarscommissie
EGEA Groningen
Excursiecommissie
Sport- en Spel commissie
BEC
Actieve Ledenuitje
RvA
Feesten
Crediteuren
Totaal
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1-6-2014
€ 6.991,11
€ 12.494,02
€ 383,05
€ 1.604,21
€ 1.100,00
€ 3.826,71
€ 8,56
€ 1.507,15
€ 251,07
€ 215,00
€ 250,00
€ 386,00
€ 730,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 308,00
€ 83,65
€ 451,41
€ 211,56
€ 56,85
€ 21,90
€ 920,00
€ 150,00
€ 28,90
€ 12.189,78
€ 31.674,91

31-5-2015
€ 6.994,85
€ 14.168,05
€ 391,61
€ 2.826,18
€ 1.100,00
€ 5.306,71
€ 8,56
€ 1.507,15
€ 251,07
€ 215,00
€ 400,00
€ 373,00
€ 340,00
€ 818,68
€ 400,00
€ 230,09
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.237,26
€ 24.400,16
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Commissies
Almanakcommissie
Kosten
Baten
Afname almanakken FRW
€ 500,00
AH togo Zernike advertentie almanak
€ 160,00
De schatkamer sponsoring almanak
€ 140,00
Almanakker drukkkosten
€ 3.841,44
Almanakuitreiking bitterballen
€ 45,00
Contract borrelkroeg naar almanak
€ 315,00
Reservering Almanak 25% contributie
€ 2.660,00
Almanak advertentie Refide
€ 120,00
Nieuwe reservering voor volgend jaar
€ 8,56
Totaal
Resultaat

€ 3.895,00

€ 3.895,00
€ 0,00

Excursiecommissie
Excursie Lefier bedankjes
Activiteitensubsidie bedankjes
Totaal
Resultaat

€ 14,97

€ 14,97
€ 0,00

€ 70,00

€ 70,00

€ 1.108,79

€ 1.108,64

-

€ 0,15

€ 26,74

€ 77,50

SeS'cie Dropping
Activiteitensubsidie Dropping

€ 142,80
-

€ 57,50
€ 34,54

SeS'cie Gymmen
Activiteitensubsidie Gymmen

€ 98,08
-

€ 50,00
€ 48,08

€ 140,00
-

€ 38,00
€ 102,00

€ 27,28
-

€ 27,28

Sport- en Spelcommissie
SeS'cie Wk Poule
SeS'cie liftweekend
Activiteitensubsidie SeS'cie
liftweekend
SeS'cie Beerpong

Buitenlandse Excursiecommissie
Deelnamegeld
Acquisitie
Vervoerskosten
Hostels
Activiteiten
Overige kosten
Teruggave Deelnemers
Totaal
Resultaat

Kosten
Baten
€ 790,00
€ 24.800,00
€ 394,00
€ 14.538,11
€ 5.464,72
€ 892,02
€ 6.154,18
€ 4.939,77
€ 1.874,52
€ 2.204,26
€ 31.025,79

€ 31.025,79
€ 0,00

Carrieredagcommissie
Sponsoring bedrijven
Deelnamebijdrage
Locatiekosten kasteel
Overige kosten
Goody Bag
Promotie
Website
Winst voor Pro Geo
Winst naar acquisitie

Kosten
€ 178,00
€ 4.830,57
€ 223,91
€ 30,30
€ 346,96
€ 36,30
€ 320,78
€ 481,18

Baten
€ 5.565,00
€ 883,00
-

Totaal
Resultaat

€ 6.448,00

6.448,00 €
€ 0,00

Kosten
Baten
€ 14,97
€ 14,97

SeS'cie Rugby
Activiteitensubsdie Rugby
SeS'cie RW Quiz
Activiteitensubsidie RW Quiz
SeS'cie Batavierenrace
Activiteitensubsidie Batavierenrace

€ 1.357,24 € 1.357,18
€ 0,06

Totaal
Resultaat

€ 2.970,93 € 2.970,93
€ 0,00

Wintersportcommissie
Deelnamebijdrage
Reis
Borg

Kosten
Baten
- € 7.647,00
€ 7.647,00
€ 2.000,00 € 2.000,00

Wintercom snert eten
Activiteitensubsidie snert eten
Totaal
Resultaat
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€ 41,53
-

€ 41,53

€ 9.688,53 € 9.688,53
€ 0,00
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Eerstejaarscommissie
EJC BBQ
Activiteitensubsidie BBQ

Kosten
€ 259,16
-

EJC kano
Activiteitensubsidie kano

€ 91,00
-

EJC speciaalbierentocht
Activiteitensubsidie
speciaalbierentocht

€ 179,00

EJC feest
Fusten en borrelhappen

€ 177,00
-

-

EJC Martinitoren
Activiteitensubsidie Martinitoren

€ 43,08
-

EJC Karaoke
Activiteitensubsidie karaoke

€ 21,88
-

EJC bowlen
Activiteitensubsidie bowlen

€ 300,00
-

EJC Stefstuntpiloot
Activiteitensubsidie Stefstuntpiloot
Totaal
Resultaat

€ 34,99
€ 1.106,11

Baten Lustrumcommissie
€ 243,00 Reservering lustrum
€ 16,16 Acquisitie
Reservering lustrum
€ 90,95
€ 0,05 Totaal
Resultaat
€ 122,75
€ 56,25 Lezingencommissie
Zaalhuur
€ 160,00 Bedankjes
€ 17,00 Consumpties
Vervoerskosten
- Bijdrage FRW
€ 43,08 Totaal
Resultaat
€ 21,88 EGEA
BBQ
€ 175,00 International Day
€ 125,00 Bowling partycentrum
Irish Pub Groningen
Pannenkoekenschip
€ 34,99 Bijdrage FRW
€ 1.106,11 Totaal
€ 0,00 Resultaat
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Kosten
€ 3.826,71
€ 1.480,00

Baten
€ 5.156,71
€ 150,00

€ 5.306,71

€ 5.306,71
€ 0,00

Kosten
€ 290,00
€ 99,92
€ 118,85
€ 30,30

Baten
€ 539,07
€ 539,07
€ 0,00

€ 539,07

Kosten
€ 459,31
€ 30,00
€ 75,00
€ 31,50
€ 236,25
-

Baten
€ 190,00
€ 642,06

€ 832,06

€ 832,06
€ 0,00
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Overige Activiteiten
Overige activiteiten
KBE
Activiteitensubsidie
Deelnemersbijdrage
Vervoerskosten
Hostelkosten
Activiteiten

Kosten

Totaal
Resultaat

€ 4.874,76 € 4.874,76
€ 0,00

Totaal

Alfabetfeest
Aanbetaling 25%
Overige kaarten betaling
Deelnemers

Kosten
€ 56,25
€ 268,75
-

NGPS
Bijdrage verenigingen
Deelnemers
Subsidies
Locatiekosten
Bedankjes sprekers
Acqusitie KNAG
Website
Reiskosten
Programmaboekje

Totaal
Resultaat
Interfacultair gala
Betaling kaarten
Kaarten verkocht
Totaal
Resultaat
Werkgroep bedrijfsbezoeken
Bedankjes BPD
Activiteitensubsidie
Totaal
Resultaat

€ 3.407,24
€ 671,19
€ 796,33

€ 325,00

Kosten
€ 768,00
€ 768,00

Kosten
€ 22,05
€ 22,05

Baten
€ 83,16
€ 4.149,60
€ 447,00
€ 195,00

Baten
€ 325,00
€ 325,00
€ 0,00
Baten
€ 768,00

Werkgroep Ameland
Jaarshirts en EHBO
Deelnamegeld
Boodschappen
Accommodatie
Vervoerskosten

Kosten
€ 188,47
€ 1.442,00
€ 3.468,48
€ 3.752,24
€ 2.603,66

€ 10.957,55
€ 507,24
-

€ 11.454,85

€ 11.464,79

Kosten
€ 2.656,08
€ 78,50
€ 42,50
€ 30,70
€ 98,00

Totaal

€ 2.905,78

Merchandise
Betaling shawls
Opbrengst shawls
Betaling handdoeken
Opbrengst handdoeken
Lustrumboek
Mokken verkocht

Kosten
€ 328,16
€ 242,92
-

Baten

Resultaat

€ 9,94

Baten
Resultaat
€ 1.084,96
€ 701,00
€ 1.084,00
€ 100,00
€ 2.869,96

€ -35,82

€ 768,00
€ 0,00
Baten
€ 22,05
€ 22,05
€ 0,00

Werkgroep Schier
Boerderij
Fietsverhuur
Boot
Schiervuur
Boodschappen
Deelnamebijdrage
Reservering Commissies

Kosten
€ 1.007,16
€ 457,30
€ 538,00
€ 50,00
€ 213,81
€ 8,19

€ 30,00
€ 2.244,46
-

Totaal

Totaal
Resultaat

€ 2.274,46 € 2.274,46
€ 0,00

Totaal

Baten

Resultaat

€ 210,00
€ 125,00
€ 5,00
€ 5,40

Baten

Boekenverkoop
Opbrengst eerste semester
Opbrengst tweede semester
Aandeel Pro Geo
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€ 571,08

Kosten

€ 345,40

€ -225,68

Baten
Resultaat
€ 697,70
€ 360,56

€ 352,75
€ 352,75

€ 1.058,26

€ 705,51
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Reserveringen
Muterende reserveringen
Almanakcommissie
Balans 01-06-2014

Commissies
Balans
€ 383,05

Extra reservering almanak
Balans 31-05-2015
Acquisitie
Balans 01-06-2014

€ 56,85

Balans

Mutatie balans Vanuit EGEA

€ 456,41

€ 1.604,21

€ 2.345,00 Balans 31-05-2015
€ 481,18 Eerstejaarscommissie
€ 2.826,18
Balans
€ 3.826,71

€ 5.306,71

Statutenwijziging

Balans

Balans 01-06-2014

€ 250,00

Extra reservering wijziging
Penning
Balans 01-06-2014

Borrels
Balans 01-06-2014

€ 400,00
Balans
€ 386,00
€ 373,00
Balans
€ 730,00

Mambo Jambo
Balans 31-05-2015
01-06 en ALV
Balans 01-06-2014

Balans 01-06-2014

€ 8,19

Balans
€ 0,00

Balans

€ -7,98
€ -75,67

€ 150,00 Balans 31-05-2015

€ 0,00

€ 1.330,00 EGEA Groningen

Balans

Balans 01-06-2014

€ 5,00

Naar commissies

Mutatie balans Balans 01-06-2014

€ -456,41
€ 0,00
Balans

€ -211,56

€ -13,00 Balans 31-05-2015

€ 0,00

SeS'cie

Balans

Mutatie balans Balans 01-06-2014

€ -56,85
€ 0,00
Balans

€ -21,90

€ 64,11 Balans 31-05-2015

€ 0,00

Picknick

€ 56,89 Actieveledenuitje

Balans

Genootschapsbattle

€ 10,35 Balans 01-06-2014

€ 920,00

Kleding Le'cie

€ 35,00 Actieveledenuitje

EJC Feest

€ 63,74 Balans 31-05-2015

Camera
Balans 01-06-2014

€ 230,09
Balans
€ 0,00

Reservering camera
Balans 31-05-2015
Contributie 2013-2014
Balans 01-06-2014

€ 400,00
Balans
€ 308,00

Verbruik contributie
Balans 31-05-2015

RvA
Mutatie balans Balans 01-06-2014

Mutatie balans
€ -920,00

€ 0,00
Balans

Mutatie balans

€ 150,00

Borrel Time Out

€ -118,00

€ 400,00 RvA eten Weeva

€ -32,00

Balans 31-05-2015
Mutatie balans Feesten
Balans 01-06-2014

€ 0,00
Balans

Balans 31-05-2015
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Mutatie balans

€ 21,90

€ -308,00 EJC feest 11-06
€ 0,00

Mutatie balans

€ 21,90

After BEC foto's

Commissiebedankjes

Balans 31-05-2015

Mutatie balans

€ 56,85

Naar commissies
BEC

Mutatie balans

€ 211,56

Naar commissies

Mutatie balans Balans 01-06-2014

Mutatie balans

€ 451,41

Mutatie balans BBQ naar resevering

Excursiecommissie

Mutatie balans

€ 83,65

Naar commissies

€ -390,00 Balans 31-05-2015
€ 340,00

€ 10,00
€ 818,68

Mutatie balans Stef Stuntpiloot

€ 150,00 Balans 31-05-2015

Reparatiekosten
Balans 31-05-2015

Vanuit Schier
€ -1.604,21 Geld over bata

Reservering lustrum

Balans 31-05-2015

€ 75,67
€ 211,56

Acqusitie Maatman advies
Balans 31-05-2015

Vanuit EJC
Vanuit SeS'cie

Carrieredag 2014-2015

Balans 01-06-2014

€ 0,00

€ 8,56 Vanuit Ex'cie

Gegenereeed 2014-2015

Lustrumcommissie

Mutatie balans

€ 391,61

Verbruikt 2014-2015

Balans 31-05-2015

Mutatie balans Balans 01-06-2014

Balans

€ -21,90
€ 0,00

FACULTEITSVERENIGING RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN

Ibn Battuta
Debiteuren

Crediteuren

Jaar

Omschrijving

Debiteur

Jaar

Omschrijving

Crediteur

2014-2015

Witteveen en Bos Carrieredag 2015

€ 1.250,00

2014-2015

Pro Geo Carrieredag

€ 320,78

2014-2015

Antea Carrieredag 2015

€ 1.250,00

2014-2015

Quooker EBF

€ 125,00

2014-2015

Provincie Groningen Carrieredag 2015

€ 500,00

2014-2015

Pro Geo Boekenverkoop

€ 122,51

2014-2015

OR Quest Carrieredag 2015

€ 500,00

2013-2014

Carrieredagbedankje

€ 135,20

2014-2015

Ruimtescheppers Carrieredag 2015

€ 315,00

2012-2013

BEC deelnemers

€ 6,10

2014-2015

Gemeente Groningen Carrieredag 2015 € 250,00

2012-2013

NGPS

€ 75,00

2014-2015

Bijdrage FRW 1 december - 1 april

€ 2.198,07

2012-2013

Decla 26 introkamp

€ 7,94

2014-2015

Bijdrage FRW 1 april - 1 juni

€ 274,01

2011-2012

Wijziging Wizz Air

€ 248,32

2014-2015

Borg Batavierenrace

€ 80,00

2011-2012

Betaling 2012

€ 119,17

2014-2015

Extra teruggave Zwemfest

€ 27,94

2011-2012

FRW teveel gedeclareerd

€ 158,54

2014-2015

Subsidie Radboud Fonds

€ 100,00

2011-2012

Website hostel

€ 35,70

2013-2014

Advertentie BEC-boekje

€ 30,00

2011-2012

BEC hostel Chisinau

€ 458,00

2013-2014

Advertentie Almanak Refide

€ 120,00

2011-2012

TNT bezorgkosten lustrumboek

€ 7,50

2013-2014

Advertentie Almanak Huisartsen

€ 160,00

2011-2012

Carrieredagcommissie bedanken

€ 50,00

2013-2014

Advertentie Almanak Shirt a la Minute

€ 160,00

2011-2012

EBF logo op koffiekamer deur

€ 50,00

2013-2014

Advertentie AH to go

€ 160,00

2010-2011

Jochem Dijkstra

€ 37,50

2013-2014

Mambo Jambo

€ 310,00

2010-2011

Geo Promotion Walki Talki's

€ 30,00

2013-2014

Ameland 2013 Jordy Janssen

€ 27,00

2010-2011

Geo Promotion badges

€ 50,00

2013-2014

Overdracht 2013

€ 69,15

2010-2011

Facilitair bedrjf verzendkosten

€ 690,00

2013-2014

Bijdrage FRW EGEA 2013-2014

€ 313,10

2010-2011

Pieter Meijer parachutesprong

€ 200,00

2012-2013

Overdracht 2012

€ 35,22

2010-2011

Mundus Deelnamegeld NGPS

€ 60,00

2012-2013

Kledinglijn 2 shirts

€ 25,00

2010-2011

Mundus bijdrage NGPS

€ 250,00

2012-2013

Debiteuren BEC-boekje

€ 150,00

2012-2013

Wasautomatenverhuur almanak

€ 245,00

2012-2013

Rard Claessen KBE

€ 83,47

2012-2013

Debiteuren introkamp

€ 195,00

2011-2012

M. Vreeman 1 overnachting

€ 20,00

2011-2012

Deelnemer KBE

€ 89,48

2011-2012

Pro Geo verzendkosten

€ 226,74

2011-2012

Deelname geld Bata

€ 107,15

2010-2011

Studystore Sponsorcontract

€ 1.000,00

2010-2011

Grontmij sponsoring bestuur

€ 330,00

2010-2011

FRW restant verzendkosten

€ 414,68

2010-2011

KAW architecten sponsoring

€ 100,00

2010-2011

Drukkosten Girugten Geo Promotion

€ 933,50

2010-2011

Mundus vergoeding website NGPS

€ 28,56

2010-2011

Pro Geo Verzendkosten Carrièredag

€ 250,00

Totaal

€ 12.328,07
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Totaal

€ 3.237,26

FACULTEITSVERENIGING RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN

Ibn Battuta
Afboekingen
Afboekingen
Jaar

Omschrijving

Kosten

2013-2014

Mambo Jambo

€ 600,00

2013-2014

Ameland (Onterecht op de debiteurenlijst) € 247,35

2013-2014

Donateurs

€ 5,53

2013-2014

Crediteurenverschil vanuit eerdere jaren

€ 30,70

2013-2014

Verschil bijdrage FRW EGEA

€ 19,40

2012-2013

Bijdrage FRW 2012-2013

€ 5,31

2010-2011

Kadaster carrièredag

€ 620,00

2010-2011

Henk Jan Bierling lustrumboek

€ 14,00

2010-2011

Rumba Sponsoring

€ 100,00

2010-2011

Cees Atteman BATA 2009

€ 34,80

2010-2011

FRW bijdrage lezingreeks

€ 50,00

2009-2010

Deelname NGPS

€ 45,00

2009-2010

Ardan Kockelkoren uitwisseling Wenen

€ 55,91

2009-2010

Decisio acquisitie

€ 390,00

2008-2009

Selexyz adverteren Almanak

€ 250,00

2008-2009

NIG Advertentie BEC boekje

€ 50,00

2008-2009

Rumba Sponsoring

€ 75,00

2007-2008

Rijkswaterstaat Carrièredag 2008

€ 550,00

2007-2008

Sander de Boer Boekenverkoop

€ 36,77
€ 3.179,77

Totaal
Jaar

Omschrijving

Baten

2014-2015

Kasverschil

€ 3,11

2013-2014

Mambo Jambo

€ 600,00

2013-2014

Verschil factuur carrieredag FRW

€ 16,08

2013-2014

Debiteurenverschil afboeken

€ 10,53

2010-2011

Marco Vellinga muziek gala

€ 25,00

2010-2011

Facilitair bedrijf drukkosten boekje

€ 62,97

2010-2011

Facilitair bedrijf verzendkosten

€ 141,34

2009-2010

Rijksuniversiteit Groningen

€ 25,00

2007-2008

Nirov teveel gedeclareerd

€ 63,36

2006-2007

Facilitair bedrijf

€ 25,00
€ 972,39

Totaal
Netto afboekingen

€ -2.207,38
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