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Voorwoord

Groningen, juni 2016

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. Ook het elfde lustrum wordt hierin
uitgebreid beschreven. 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.
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Ibn Battuta
Voor ons is het bestuursjaar alweer voorbij,
maar er staan fantastische opvolgers klaar. Wij
hebben het volste vertrouwen in het nieuwe
bestuur en willen Elroy van Ostheim, Casper
van Mastrigt, Arnoud Damen, Simone
Rehwinkel, Nienke Mud en Guus Brinkhof
heel veel succes en vooral ook heel veel
plezier toewensen het aankomende jaar.
Geniet ervan!

Het 55e bestuur van Ibn Battuta,
Gerben van der Pijl
Raoul Steyvers
Daniëlle Eleveld
Wendy Daggenvoorde
Nick Klappe
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Ibn Battuta
Woord van…

in deze periode veel constitutieborrels van
andere verenigingen. Ondanks m’n pfeiffer
probeerde ik overal bij aanwezig te zijn. Soms
hadden we wel tien consti’s in vier dagen!

…de Voorzitter
Pats, boem! Dat was ‘m dan! Een jaar lang
bestuur van deze prachtige vereniging waar ik
m’n hele studie al een hoop lol heb beleefd.
Het vloog voorbij…
Ik begon mijn bestuursavontuur in een tent
waar ik gebeld werd door Ronald dat ik
bestuur mocht gaan doen. En nu? Wat moet
ik allemaal gaan doen? Wat wordt er
verwacht? Welke beslissingen gaan we maken?
Langzaamaan in de overdrachtsperiode
groeiden we in de rol van bestuur waarna we
het in juni mochten overnemen. Vlak voordat
het zo ver was, ontdekte ik dat ik pfeiffer had.
Dit verklaarde ook waarom ik de hele tijd zo
ziek was. Ik begon te beseffen dat ik
misschien wel niet mijn eerste ALV kon
leiden. Nick z’n tweede functie kwam meteen
goed van pas, hij kon mij overnemen nadat we
ingehamerd waren als het 55e bestuur van Ibn
Battuta.
Nu begon de achtbaan van het continue druk
bezig zijn met van alles en nog wat,
verantwoordelijkheid dragen en natuurlijk alle
leuke dingen die bij een bestuursjaar komen
kijken. Zo zijn we in de zomervakantie naar
Walibi geweest om met z’n vijven te genieten
van de letterlijke achtbanen. Omdat ik niet
mocht drinken was ik in m’n nopjes bij de
Fantakraam. Na de zomervakantie begon het
echte werk, de introductiedag! Trots kon ik
hier mijn introductiefilmpje laten zien en alle
eerstejaarsstudenten overtuigen om zich in te
schrijven als lid en mee te gaan op
introductiekamp. Ik was eerst erg zenuwachtig
maar vond het daarna echt superleuk om te
doen! De introductieperiode was erg druk,
het klopt wat iedereen zegt; geen tijd om te
wassen, geen tijd om te koken en dingen voor
jezelf doe je maar in het weekend. Ook zijn er

De KBE naar Szczecin was wel echt mijn
kindje. Al vanaf het begin van de
zomervakantie was ik bezig om alles uit te
zoeken voor deze trip en ik vond het echt
leuk om te doen! Ook met bestuur gingen we
een weekendje weg naar Landal de
Lommerbergen in Reuver. Hier hebben we
ons echt goed vermaakt en konden we de
kerstvakantie goed beginnen. Eindelijk weer
eens tijd om mijn was te doen! Hierna ging
het snel, voordat ik het wist reden we in
Macedonië op een ezel rond. Een drukke
maar echt leuke BEC met landen die ik niet
snel zal vergeten! Na de BEC stroomden de
sollicitaties alweer binnen voor het nieuwe
bestuur. Nu kwam het besef: binnenkort
kunnen we ons kandidaatsbestuur inwerken
en zullen zij het van ons over gaan nemen.
Voordat dat zover was kon ik eerst nog van
het elfde lustrum genieten. Wat een geweldige
tien dagen waren dat! Dag in, dag uit, constant
vermaak met de vette activiteiten die de
lustrumcommissie heeft neergezet! Vooral het
reisweekend en het gala vond ik dé
hoogtepunten van het lustrum.
Nu zit het bestuursjaar er dan toch op,
jammer. Ik heb echt een geweldige tijd gehad
en wil m’n bestuur bedanken voor het
fantastische jaar wat we hebben gehad. Raoul,
Daniëlle, Wendy en Nick, het was mooi!! Ook
wil ik het volgende
bestuur heel
veel
succes wensen, Elroy,
Casper,
Arnoud,
Simone, Nienke en
Guus, zet ‘m op!
Gerben van der Pijl Voorzitter
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Ibn Battuta
…de Secretaris
En zo zit een heel mooi jaar er alweer op!
Waar we twaalf maanden geleden met
knikkende knietjes de zaal van de overdrachtsALV betraden, staan we nu vol vertrouwen,
terugkijkend op een fantastisch jaar dat in een
oogwenk voorbij is gegaan.
Het bestuursjaar begon eigenlijk iets eerder,
bij
de
bekendmaking
van
het
kandidaatsbestuur. We werden één voor één
op de bar geroepen door onze voorgangers.
Terwijl mijn eigen naam werd genoemd was ik
nog bezig met het maken van een foto, om tot
het laatste moment te verbergen dat ik het
was geworden! Toen we allemaal eenmaal op
de bar stonden kon het feest losbarsten.
Het eerste wat ik merkte toen ik een tijdje
bestuur was, was het feit dat je met heel veel
dingen tegelijk bezig bent: meerdere
commissies, werkgroepen en daarnaast nog
een hele persoonlijke takenlijst. Oja en een
studie. In de maand september kwamen
daarbij nog minimaal 5 constitutieborrels per
week. Dit was zeker even wennen in het
begin, zo’n volle agenda maar het maakte de
week wel leuk. Ik vrees dat ik komend jaar
echt moet wennen aan de vele vrije avonden.
Hoe werkt dat eigenlijk, een week lang niets
op de agenda? Of uitslapen na een borrel?
In een bestuursjaar beleef je vele
hoogtepunten. Vaak zijn de grote activiteiten
zulke hoogtepunten: het liftweekend waarop
we het kaartspel presidenten helemaal dood
hebben gespeeld, de KBE naar Polen
waarnaar we in een fantastisch versierd busje
vol verklede mensen naartoe scheurden… De
BEC waarbij het in een stel gure Balkanlanden
elke dag feest was. Maar de kleine random
momentjes tussendoor zullen me ook erg bij
blijven: een lustrumvergadering waarbij we
van tevoren al twee kratjes hadden weggezet,
een willekeurig koffieuur waarbij de leukste

grollen en grappen voorbij kwamen. En de
vele gezellige momenten met mijn fantastische
bestuursgenoten, zoals het weekendje naar
Limburg en de oudertour (die op het moment
van schrijven nog steeds afgemaakt moet
worden met een bezoek aan Zuidhorn!).
Het hoogtepunt van het jaar was voor mij
absoluut het lustrum. Na anderhalf jaar
voorbereiding met een geweldige commissie
was het eindelijk tijd om de vereniging te laten
zien wat we allemaal voor ze in petto hadden.
Onder andere het reisweekend naar de
Ardennen en het lasergamen zijn de dingen
die ik nooit zal vergeten!
Tenslotte ben ik blij dat ik afgelopen jaar een
nieuwe passie heb gevonden. Toen ik de
functie van commissaris promotie binnen de
lustrumcommissie kreeg, vond ik het wel leuk
om een beetje aan te kloten met dingen als
photoshop. Maar toen ik hier gaandeweg meer
en meer tijd in stak besefte ik dat dit echt mijn
ding was. Naast de werkmiddagen in het
befaamde lustrumkantoor, besteedde ik hier
thuis in mijn vrije tijd heel veel uren aan. In de
toekomst hoop ik hier meer mee te kunnen
doen. Ik loop altijd te grappen dat ik mbo
grafische vormgeving ga doen als ik mijn
studie hier aan de FRW faal…
Graag wil ik Gerben, Daniëlle, Wendy en
Nick bedanken voor een onvergetelijk
bestuursjaar. Ik zal nog vaak terugbladeren in
het fotoboek dat Gerben en ik nog moeten
maken. Daarnaast wil ik Elroy, Casper,
Arnoud,
Simone,
Nienke en Guus veel
plezier en succes
toewensen
komend
jaar. Ik weet zeker dat
jullie het fantastisch
gaan doen!
Raoul
Steyvers
Secretaris
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Ibn Battuta
…de Penningmeester
Ik weet nog goed hoe gespannen ik was in het
uurtje waarop ik een telefoontje zou
ontvangen van bestuur 54. Samen met Wendy
zat ik in spanning af te wachten op goed dan
wel slecht nieuws in het restaurant van
Kapteynborg. Ik weet nog dat m’n telefoon
ging vlak na elven: Ronald Kleine. Verward
nam ik op, want ik dacht altijd dat je door je
voorganger gebeld zou worden. Het bleek
toch Steven te zijn, maar zijn eigen telefoon
was stuk. Eigenlijk was ik erg opgelucht, want
dat betekende dat ik – mochten we de ALV
op 16 juni overleven – een jaar lang de functie
mocht vervullen die echt goed bij me past.
Wat ik ook een opluchting vond, was de
samenstelling van de rest van het bestuur. Ik
was erg blij met Gerben, Raoul, Wendy en
Nick als bestuursgenootjes. Dit bleek niet
onterecht, want ik ben nu nog steeds heel blij
dat ik een jaar met deze vier fantastische
mensen heb mogen samenwerken. Samen
hebben we veel mooie momenten beleefd en
ik heb veel van ze geleerd. Ons weekendje
weg naar Limburg was memorabel, alle
spelletjes die gespeeld zijn bij de ouders thuis
waren gezellig, de BHV-cursus met Wendy zal
ik nooit vergeten (het gelach dan, de inhoud
zal wel verwateren) en al het gekibbel en
gelach tijdens bestuursvergaderingen was
eigenlijk genieten.
Verder zijn er natuurlijk altijd clichés over een
bestuursjaar: je leert ontzettend veel, vooral
dingen die je tijdens de studie niet leert, je
komt jezelf tegen, ook anderen, en het blijkt
lastig studiepunten te halen. Ze bleken
allemaal waar voor mij… Van mijn taken als
penningmeester heb ik erg genoten. Als
penningmeester zit je misschien soms op je
eigen eiland: mensen weten niet altijd wat je
precies allemaal doet, het interesseert ze ook
niet allemaal even veel en ze vertrouwen je
gewoon met je taken. Voor mij was dit een

mooi eiland, ik voelde me er thuis. Ik heb
weleens gezegd: “als ik puur het
penningmeesterwerk als baan zou kunnen
krijgen zou ik het zo doen”. Dus als iemand
nog zo’n baantje weet, laat het me even weten!
Daarnaast was dit jaar natuurlijk een bijzonder
jaar, omdat wij bestuur mochten zijn in een
lustrumjaar. En wat een mooi lustrum hebben
we gehad! Het harde werken van de
lustrumcommissie heeft zeker zijn vruchten
afgeworpen, want deze tien- (of elf-)daagse
was volgens mij voor iedereen een groot
succes. De lustrumperiode was een mooie
afsluiter van ons bestuursjaar. Maar wat vloog
dat jaar snel voorbij (nog zo’n terecht cliché).
Voor je het weet is de zomervakantie
afgelopen en sta je biertjes te drinken met
‘jouw’ eerstejaarsstudenten op Ameland. Voor
je het weet is die periode ook weer afgesloten
en begeef je je op het kerstgala. Voor je het
weet sta je voor het eerst op een snowboard
en voor je het weet ben je in de Balkan met
een mooie groep Ibn’ers. Daarna volgde al
snel het lustrum. Ik wil iedereen hier erg voor
bedanken, want het waren fantastische tijden,
stuk voor stuk! Een speciaal bedankje gaat
natuurlijk
uit
naar
mijn
lieve
bestuursgenootjes: Gerben, Raoul, Wendy en
Nick, bedankt voor alles!
Als laatste wil ik Elroy, Casper, Arnoud,
Simone, Nienke en Guus heel veel succes
maar vooral heel veel plezier wensen komend
jaar. Geniet van elk moment en maak er wat
moois van!
Daniëlle Eleveld –
Penningmeester
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Ibn Battuta
…de Commissaris Interne Betrekkingen
Daar zit je dan, bijna het einde van ons
bestuursjaar. Om maar gelijk met een cliché te
beginnen: het is voorbij gevlogen. Het lijkt
nog maar een paar maanden geleden dat wij
op de bar mochten staan in ’t Golden Fust.
We werden juichend de bar opgehesen en ik
heb de hele avond met een brede lach op mijn
gezicht rondgelopen. Daarna begon de
overdrachtsperiode waarin ik van alles leerde
over het uitvoeren van mijn toekomstige
functie. Een hele leuke periode en voor ik het
wist was het 16 juni en werden we dan echt
het nieuwe bestuur van Ibn Battuta. De
zomervakantie zal me nog lang bij blijven, we
hebben uren gemaakt op Zernike om de
introductieperiode en het introductiekamp op
Ameland tot in de puntjes voor te bereiden.
Toch eindigen we de dag vaak met het spelen
van spelletjes. Vanaf september konden we
gelijk hard aan de bak: een geweldige
introductieperiode met voor mij het
introductiekamp als hoogtepunt. Weinig slaap
(en als je kon slapen hoorde je van alle kanten
gesnurk) maar daar kregen we een heleboel
enthousiaste gezichten voor terug.
Ik ben blij dat ik deel heb mogen maken van
een aantal geweldige commissies. De EJC met
al hun enthousiasme en gezellige avonden, de
almanakcommissie waarin we met weinig
mensen toch een ontzettend mooie almanak
gemaakt hebben, daar mogen we wel trots op
zijn. Daarnaast was er de wintercom, voor mij
persoonlijk een uitdaging omdat ik van
tevoren niets wist over wintersporten. Ik heb
dit jaar dan ook mijn eerste wintersport mee
mogen maken. In La Joue du Loup lag weinig
sneeuw en ben ik bont en blauw geworden,
maar wat was het een fantastische week!
Natuurlijk was er ook nog het NGPS waarin
Daniëlle en ik vaak naar Utrecht afreisden om
bij vergaderingen aanwezig te zijn. Hierdoor
hebben we onze commissiegenoten en
daarmee ook onze zusterverenigingen goed

leren kennen. Ook de besturen in Groningen
zijn we op de vele constitutieborrels
tegengekomen. Gezamenlijk bier drinken en
brassen, het is zo ontzettend leuk om deze
mensen te leren kennen.
Naast de wintersport was ook het lustrum een
van de hoogtepunten. Een ruime week feest
met onder andere het weekend in de
Ardennen, lasergamen en een fantastisch gala.
Een geweldige afsluiting qua activiteiten van
ons jaar!
Ik ben heel blij dat ik dit jaar heb mogen
meemaken. Geen dag is hetzelfde, je leert veel
dingen die je niet in je studie leert en je bent
intensief aan het samenwerken. Ik ben dan
ook heel blij dat ik dit met Gerben, Raoul,
Daniëlle en Nick heb mogen doen. We
hebben geweldige momenten beleefd en
elkaar goed leren kennen. Zo zijn we een
weekend naar Limburg geweest en zijn we
langs bijna alle ouders geweest (Zuidhorn
staat nog in de planning). Ik wil jullie daarom
ook ontzettend bedanken voor dit
fantastische jaar!
Gelukkig hebben we geweldige opvolgers
gevonden en ik heb er het volste vertrouwen
in dat zijn een mooi jaar gaan neerzetten.
Elroy, Casper, Arnoud, Simone, Nienke en
Guus heel veel succes volgend jaar maar
vooral heel veel plezier toegewenst!
Wendy Daggenvoorde – Commissaris Interne
Betrekkingen
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Ibn Battuta
… de Commissaris Externe Betrekkingen &
Vicevoorzitter
Het afgelopen jaar is voor mij heel snel gegaan
en het is een heel druk jaar geweest. Nu ik er
wat over moet schrijven, op een van de laatste
dagen van mijn bestuursjaar, is dat echter
lastig.
Mijn twee functies zorgden ervoor dat ik me
met veel verschillende zaken bezig hield. Zo
ging mijn bestuursjaar direct hard van start
omdat ik Gerben moest vervangen als
voorzitter van de ALV. Ik vond het leuk om
dat te mogen doen maar aan de andere kant
was het natuurlijk jammer dat Gerben dit niet
kon doen omdat hij ziek was.
Ik ben trots op wat ik heb gedaan als
commissaris externe betrekkingen. Ik heb
lekker veel geld opgehaald waar bestuur 56
veel mee kan doen voor de vereniging. Ik heb
ik er wel hulp bij en geluk mee gehad maar het
afgelopen jaar is Strukton een mooie aanwinst
geweest als de nieuwste grootste sponsor.
Peter vroeg Paula om een goed woordje voor
ons te doen bij haar baas. Een paar dagen
later werd Peter wakker gebeld met het
bericht dat Strukton hoofdsponsor van het
lustrum wilde worden en eventueel ook nog
sponsor voor langere tijd. Dit bracht heel veel
positiviteit binnen de lustrumcommissie en ik
had er ook in een keer een groot bedrijf bij
voor Ibn. Dat zijn van die kleine
geluksmomentjes, als je iets hebt bereikt voor
de vereniging. Ik weet ook nog goed dat ik
aan het begin van het bestuursjaar op het eind
van de middag op de bank de koffiekamer lag
en er een mailtje binnenkwam van een reactie
van een bedrijf. Ik rende vol blijdschap naar
Gerben die nog in de bestuurskamer zat
omdat het bedrijf een directe mailing a €150
wou en dit mij maar vijf minuutjes had gekost.
Mijn hoogtepunt van dit jaar is sowieso de
lustrumperiode. Zoals een oud-bestuurslid al
zei in een reactie op een facebook-foto na de

overdrachts-ALV: “een lustrum jaar is een
bestuursjaar met een extra gouden randje!”
Het eerste halfjaar dat de commissie actief
was hadden we het erg gezellig, wat ook erg
leuk was. Na een tijdje ging het beter met de
organisatie en hadden we al snel het globale
programma gepland. Dit was een erg drukke
tijd voor mij omdat ik tegelijkertijd ook in de
organisatie van de carrièredag zat. Ook in
deze commissie startte de organisatie
langzaam maar is het uiteindelijk helemaal
goed gekomen. Ook de lustrumcommissie
verbaasde zich af en toe hoe goed alles
gedurende de week ging. De hoogtepunten
hiervan waren voor mij het lasergamen op de
Kardingerbult en het lustrumgala. Het
lasergamen was echt supervet en het had
iedereens verwachtingen overtroffen. Het gala
was echt een geweldig feest met heel veel
mensen die Ibn Battuta een wam hard
toedragen, achteraf misschien een te mooi
feest…
Waar ik het meest van alles met een goed
gevoel op terugkijk is de samenwerking met
Gerben, Raoul, Danielle en Wendy. We
hebben goed samengewerkt, maar uiteraard
ook veel gelachen. We hebben gezellige
dingen zoals samen naar constitutieborrels of
avondjes spelletjes spelen, maar bovenal ons
weekendje naar het Limburgse Reuver.
56 heeft mijn volste vertrouwen en ik denk
dat ze het erg goed gaan doen. Ik vind het ook
supermooi dat weer een zeskoppig bestuur
heeft. Elroy, Casper,
Arnoud,
Simone,
Nienke en Guus: zet
hem op!
Nick Klappe
Commissaris
Externe
Betrekkingen
& Vicevoorzitter
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Jaaroverzicht
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van
16 juni 2015 is het 55e bestuur van Ibn Battuta
als volgt benoemd:
Gerben van der Pijl - Voorzitter
Raoul Steyvers
- Secretaris
Daniëlle Eleveld
- Penningmeester
Wendy Daggenvoorde - Commissaris Interne
Betrekkingen
Nick Klappe
- Commissaris Externe
Betrekkingen
&
Vicevoorzitter
De vereniging kende dit jaar een ledenaantal
van rond de 800 leden.
Op de ALV van 16 juni is het
beleidsplan van het 55e bestuur gepresenteerd
en aangenomen. Dit beleidsplan is
opgebouwd uit een aantal speerpunten. De
geformuleerde speerpunten voor dit jaar
waren:







Breder bereik voor Ibn Battuta
Faciliteren dat commissies beter kunnen
werken
Begin internationalisering door middel
van EGEA
Breder aanbod boekenverkoop
Acquisitie innoveren
Een onvergetelijk lustrum

Naast het jaarlijks beleid heeft het bestuur
zich ook bezig gehouden met de lange
termijnvisie. Delen van de langetermijnvisie
zijn opgenomen in het beleidsplan maar aan
andere punten is los aandacht geschonken.
Tijdens de februari ALV is de vooruitgang
binnen het lange termijnbeleid geëvalueerd en
op deels op basis van de reacties is het
bestand bijgewerkt en aangepast naar de
huidige situatie.

Internationalisering
Een groot punt waar we dit jaar mee bezig
zijn geweest is internationalisering. Waar het
de afgelopen jaren al vaker ter sprake is
gekomen, zijn dan nu ook echt de eerste
stappen gezet. Omdat de faculteit dit jaar
heeft besloten dat vanaf september 2016 alle
masters volledig Engelstalig worden en vanaf
september 2017 alle bachelors ook Engelstalig
worden, waren wij genoodzaakt om ons
hierop voor te bereiden.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 22
februari hebben we het onderwerp ter sprake
gebracht maar bleek dat er behoefte was aan
een inspraakmiddag over dit onderwerp. Deze
hebben wij georganiseerd in april aan de hand
van een gestructureerde agenda. Een
onderdeel van deze middag was het verkrijgen
van meningen over de internationalisering van
Ibn Battuta door middel van stellingen. Ook
hebben we hier de visie van het bestuur
gepresenteerd en deze naderhand verder
uitgewerkt. Dit plan is op de overdrachtsALV gepresenteerd en wordt door de
volgende besturen meegenomen als leidraad
voor het internationaliseringsproces.
Elfde lustrum
In 2016 bestond Ibn Battuta 55 jaar. Daarom
werd er in mei het elfde lustrum georganiseerd
door
de
in
2014
aangestelde
lustrumcommissie. Het thema van het elfde
lustrum werd tijdens de tweede borrel van het
collegejaar
gepresenteerd
en
luidde
‘Schokbestendig’. De commissie heeft
anderhalf
jaar
gewerkt
om
de
lustrumtiendaagse tot een zo goed mogelijke
invulling te brengen en de uitvoering zo
soepel mogelijk te laten verlopen. Verderop in
het jaarverslag worden alle dagen van het
lustrum uitgebreid besproken. Wel kan al
gezegd worden dat het lustrum een daverend
succes was en dat er nog lang over nagepraat
kan worden.
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Acquisitie
De commissaris externe betrekkingen heeft
afgelopen jaar zijn best gedaan om zoveel
mogelijk geld op te halen door middel van
acquisitie. Na talloze afspraken en
telefoongesprekken is het Nick gelukt om een
hoog bedrag op te halen waar het volgende
bestuur mooie dingen mee kan doen. De
contracten die er al waren zijn verlengd en
daarbovenop zijn nog twee nieuwe contracten
getekend, waaronder een vrij grote.
Naast de ‘traditionele’ acquisitiemethoden is
er dit jaar voor het eerst gebruik gemaakt van
de SponsorKliks. Dit is een website waarmee
leden hun steentje kunnen bijdragen aan de
vereniging. Bij het bestellen van producten of
diensten via webshops krijgt Ibn Battuta een
bepaald percentage van het bestelbedrag. Dit
heeft de geldpot gespekt met ruim 200 euro.
We hebben het volgende bestuur meegegeven
om hier wederom op in te zetten omdat met
kleine moeite veel geld kan worden
opgehaald.
Langetermijnvisie
In het jaar van 2014-2015 is er een
langetermijnvisie opgesteld. Deze had als doel
om de doelen op de langere termijn in de
gaten te blijven houden. De visie kan gebruikt

worden als leidraad bij bijvoorbeeld
beleidsplannen. Er worden verschillende
onderwerpen
in
de
langetermijnvisie
besproken zoals promotie, toenemende
studielast en financiën. Ook het onderwerp
internationalisering komt aan bod in de
langetermijnvisie maar dit wordt slechts kort
beschreven.
Er
wordt
in
het
internationaliseringsplan
dieper
hierop
ingegaan.
Tijdens de ALV in februari en de overdrachtsALV hebben we de langetermijnvisie
besproken en op enkele plekken herzien,
omdat de situatie door de jaren heen uiteraard
niet hetzelfde blijft.
Algemene Ledenvergaderingen
Er hebben afgelopen jaar aantal algemene
ledenvergaderingen plaatsgevonden. De
locaties van deze ALV’s liepen uiteen, van
Grand Café Time Out tot Café de Keyzer. Er
is veel besproken tijdens de algemene
ledenvergaderingen. Onderwerpen die dit jaar
aan bod zijn gekomen zijn onder andere
internationalisering, Girugten, meerdaagse
excursies en het promotiebeleid. Ook is
tijdens de februari ALV de langetermijnvisie
geëvalueerd.
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Secretarieel Jaarverslag

2015-2016
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Activiteitenoverzicht 2015-2016
1
2

Wat
Genootschapsbattle
Ibn 0 voetbaltraining

Waar
Zernike
Goudlaan, Vinkhuizen

Wanneer
1-jun
3-jun

Aanwezigen
24
16

3

Excursie Seaports

Delfzijl

12-jun

19

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

Algemene Ledenvergadering
After ALV borrel
Excursie NAM
SeS'cie Sportdag
EJC BBQ
EJC eindfeest
BEC filmpremière
Schierweekend
Introductieborrel
Introductiekamp
SeS'cie Beerpong
EGEA BBQ
Lustrumthemabekendmakingsborrel
Ex'cie Rioolwaterzuivering
Anual Congress EGEA Someren

Time Out
t Golden Fust
Norg
Hoornse plas
Hoornse plas
Hotshots
Zaal 5411.0126
Schiermonnikoog
t Golden Fust
Ameland
t Golden Fust
Noorderplantsoen
t Golden Fust
Garmerwolde
Someren
Verschillende kroegen
in Groningen
Vera Groningen
Ieper, België
t Golden Fust
Cafe The Crown
t Golden Fust
Cafe The Crown
Huizen van
lu'cieleden
Martinitoren

16-jun
16-jun
19-jun
24-jun
24-jun
25-jun
7-jul
10-12 juli
31-aug
4-6 sept
9-sep
10-sep
15-sep
18-sep
20-25 sep

50
50
23
36
42
40
19
66
100+
150
46
64
70
17
4

22-sep
24-sep
25-27 sept
6-okt
13-okt
13-okt
14-okt

46
56
32
50
59
80
36

15-okt
19-okt

40
48

9-nov
10-nov
12-nov

45
60
42

13-nov
18-nov
20-22 nov
24-nov
24-nov
2-dec

27
38
45
29
60
70

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

EJC speciaalbierentocht
Zwemfest 2015
SeS'cie Liftweekend
Cantus Pedelgenootschap
Algemene Ledenvergadering
After ALV borrel
Lezing ‘Recht en Ruimte in Groningen’
LustRum Run
EJC Beklimming Martinitoren
Lezing ‘Sint Petersburg: Nieuw
Amsterdam?’
50 Cent Borrel
SeS’cie Dropping
Excursie Brouwerij Maallust
EJC Poolen
Korte Buitenlandse Excursie
Excursie Traumaheli
Polenborrel
EJC Feest ‘Voel je thuis, de kroeg is jouw

Academiegebouw
t Golden Fust
Beilen en omstreken
Bierbrouwerij
Maallust Veenhuizen
Streetlife
Szczecin
UMCG
t Golden Fust
Hotshots
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37
38
39
40

huis’
EGEA Pubquiz
EGEA Uitwisseling Marburg
Sinterklaasborrel
Bedrijfsbezoek Royal HaskoningDHV

41
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

Lustrum: Weizen Weihnacht
Excursie Kerstmarkt Leer
All I Want For Christmas is Ibn
Opnames "Weet ik Veel"
EJC Kerstgala
Wintersport
SeS'cie Afvalwedstrijd
SeS'cie Gymmen
Lustrumprogrammabekendmakingsborrel
Almanakuitreiking
Almanakuitreikingsborrel
SeS’cie Ruimtelijke Wetenschappensquiz
Wintercom Schaatsclinic
EJC Filmavond
Excursie Aquaduct Leeuwarden
Lezing ‘Met het OV de wereld een beetje
verbeteren’
Valentijnsborrel
SeS'cie Wokken
Algemene Ledenvergadering
Alfabetfeest
Nationaal Geografisch & Planologisch
Symposium
Cantus Pedelgenootschap
BEC Lezing
BEC Uitzwaaiborrel
Buitenlandse Excursie
Thuisblijversborrel
Strukton ColoRED
Lezing Piet Pellenbarg: ‘Erflaters van de
FRW deel 2’
Excursie Rechtszaak

Café Peter Pan
Marburg en
Groningen
t Golden Fust
Regiokantoor Noord
Royal
HaskoningDHV
Scoutinggroep de
Havik
Kerstmarkt Leer
Koffiekamer
Talpa Studio's
Aalsmeer
De Stadhouder
Frankrijk
Overal
Gymzaal Paddepoel
t Golden Fust
t Golden Fust
t Golden fust
Louis XV
Kardinge
Blauwe Zaal
Leeuwarden
Harmoniegebouw
t Golden Fust
Taste & Flavour
Reitdiep
Café De Keyzer
Kokomo
Honigcomplex
Nijmegen
Unitas
Harmoniegebouw
t Golden Fust
Albanië, Macedonië
en Kosovo
Huize Decadentie
Strukton Maarssen
Academiegebouw
Gerechtsgebouw
Groningen
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3-dec

18

4-dec
8-dec

3
60

9-dec

26

10-dec
11-dec
16-dec

46
24
20

16-dec
17-dec
1-jan
11-jan
12-jan
12-jan
1-feb
1-feb
3-feb
8-feb
11-feb
12-feb

48
90
25
21
16
60
60
60
52
19
32
19

15-feb
16-feb

33
60

18-feb
22-feb
23-feb

27
33
56

26-feb
1-mrt
7-mrt
8-mrt

9
34
40
60

12-22 mrt
16-mrt
18-mrt

49
15
9

22-mrt

35

23-mrt

25
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
89
90
91
92
93
94
95
96
97

EGEA Western Regional Congress

Graz

Lezing ‘De rol van sterrenkunde en
ruimtevaart in de wereldeconomie’
KB Bekendmakingsborrel
EJC Feest ‘Terug in het verlee’

Bernoulliborg &
Sterrenwacht
t Golden Fust
Hotshots
Hoofdstation
Groningen
Twente

Excursie Spoorzone Groningen
Batavierenrace
EGEA BeNDeLux Weekend
SeS’cie GOTCHA!
Broers en Zussenborrel
EJC Stef Stuntpiloottoernooi
SeS’cie Klimmen
Colectiva Kreunen en Beunen ‘Legends from
yesterday’
EJC Feest ‘Smoor to the Shore’
Lustrum Reisweekend
Lustrum Openingsreceptie
Lustrum Openingsfeest
Lustrum Lasergamen
Lustrum Casino
Lustrum Bedrijfsbezoeken
Lustrum Diner
Lustrum Kroegentocht
Lustrum Brakdag & BBQ
Carrièredag
Lustrum Diner
Lustrum Gala
Lustrum Frituurfestijn
Lustrum Eindfeest

Nieuwpoort, België
Overal
t Golden Fust
Hotshots
Bjoeks
Unitas
Snowvalley
Ardennen
Van Swinderenhuys
News Café
Kardingerbult
Holland Casino
Assen & VIIA
De Branderij
Verschillende kroegen
Scoutinggroep de
Havik
Martiniplaza
Martiniplaza
Martiniplaza
Tram13
‘t Golden Fust
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29mrt – 3
apr

1

11-apr
12-apr
14-apr

45
80
80

20-apr
22-24-apr
29-apr-1mei
2-mei
2-mei
3-mei
10-mei

30
25

12-mei
17-mei
20-22 mei
23-mei
23-mei
24-mei
24-mei
25-mei
25-mei
25-mei

60
40
67
50
130
75
64
25
25
50

26-mei
27-mei
28-mei
28-mei
29-mei
29-mei

50
86
100
160
40
30

4
34
60
38
28
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Representatieoverzicht 2015-2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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
37
38

Evenement
Voorstellen faculteit
Constitutieborrel Pharmacae Sacrum
Borrel GLV Idun
Afspraak Shirt a la minute
Borrel Ubbo Emmius
Eindejaarsetentje faculteit
Jubileumcongres Adviescommissie
Verkeer en Vervoer
Borrel GLV Idun
Receptie Opening Academisch Jaar
Kennismakingsreceptie Niewe Decaan
Afspraak Energy Academy Europe
Overleg NEXT Coördinator FRW
Borrel Odiom
Afspraak SAC
Afspraak Robin Neef (Learning
Community Coördinator)
Afspraak FRESH
Constitutieborrel EBF
Idunacht
Algemene Verenigingen Vergadering
FVOG
Constitutieborrel CB
Constitutieborrel Mundus
Afspraak Calimero
Constitutieborrel Commotie
Constitutieborrel TW!ST
Constitutieborrel GLV Idun
Constitutieborrel VIP
Constitutieborrel BetaBedrijvenDagen
Constitutieborrel Esperia
Afspraak Lijst STERK
Constitutieborrel Sarphati
Afspraak Drukbedrijf.nl
Constitutieborrel Clio
Constitutieborrel VUGS
Constitutieborrel Studentendesk Rode
Kruis
Constitutieborrel Meander
Constitutieborrel IK
Constitutieborrel AEGEE
Constitutieborrel HCSA

Locatie
Zernike
Villa Volonté
Het Pakhuis
Shirt a la Minute
t Gat van Groningen
Rietland

Datum
17-6-2015
18-6-2015
18-6-2015
19-6-2015
23-6-2015
25-6-2015

De Bovenkamer van Groningen
Het Pakhuis
Martinikerk
Zernike
Zernike
Zernike
Ome Ko
Zernike

25-6-2015
27-8-2015
31-8-2015
1-9-2015
2-9-2015
2-9-2015
7-9-2015
8-9-2015

Zernike
Zernike
De Branderij
Het Pakhuis

8-9-2015
9-9-2015
9-9-2015
10-9-2015

Harmoniegebouw
t Golden Fust
Café Lenthe
Zernike
t Golden Fust
t Gat van Groningen
Unitas
Dizkartes
t Golden Fust
Unitas
Zernike
Café de Krater
Zernike
Unitas
Café Ouwe Dikke Dries

14-9-2015
14-9-2015
14-9-2015
15-9-2015
15-9-2015
16-9-2015
17-9-2015
21-9-2015
22-9-2015
22-9-2015
23-9-2015
23-9-2015
24-9-2015
24-9-2015
28-9-2015

De Negende Cirkel
Ome Ko
Dizkartes
t Golden Fust
t Gat van Groningen

28-9-2015
28-9-2015
29-9-2015
29-9-2015
29-9-2015
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39
40
41
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
77
78
79
80
81
82
83

Constitutieborrel FMF
Constitutieborrel Pro Memorie
Constitutieborrel SOG
Constitutieborrel Sociëtas
Kickoff Career ConNEXT
Constitutieborrel TEMA
Afspraak SOG
Constitutieborrel T.M.F.V. Archigenes
Vergadering Alfabetfeest
Afspraak FRESH
Constitutieborrel GSB
Borrel TEMA
Afspraak Ron Holzhacker
Constitutieborrel STUFF
Wokken met Calimero
Borrel ODIOM
Afspraak Faculteitsbestuur
Afspraak SAC Groningen
Constitutieborrel Dizkartes
Constitutieborrel ESN
Constitutieborrel Unitas
Afspraak FRESH
Borrel TEMA
Afspraak KNAG
Carrièredag V.U.G.S.
Borrel ODIOM
Actieve Studentenplatform SOG
Voorzittersoverleg facultaire organisaties
AVV FVOG
Afspraak Strukton
Afspraak Decaan
Diner met bestuur 52
Tegenprestatie HCSA
Gesprek UniPartners
Constitutieborrel Lijst STERK
Constitutieborrel FVOG
Kerstborrel Faculteit
Afspraak Jan Willem Wolff
Afspraak FVOG
Nieuwjaarsborrel FVOG
Overleg Faculteitsbestuur
Constitutieborrel Panacea
Gesprek TEIMUN
Afspraak FVOG
Afspraak Calimero
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Unitas
Tapperij
Unitas
Dizkartes
UB
Dizkartes
Zernike
Villa Volonté
Harmoniegebouw
Zernike
t Golden Fust
Café de Doos
Zernike
t Gat van Groningen
Ni Hao Kattendiep
Ome Ko
Zernike
Zernike
Dizkartes
Unitas
Unitas
Zernike
Café de Doos
Utrecht
Utrecht
Ome Ko
Harmoniegebouw
Zernike
Muntinggebouw
Maarssen
Zernike
Groningen
Groningen
Zernike
Unitas
t Golden Fust
Zernike
Zernike
Zernike
t Golden Fust
Zernike
Villa Volonté
Zernike
Zernike
Zernike

30-9-2015
1-10-2015
1-10-2015
5-10-2015
6-10-2015
6-10-2015
7-9-2015
8-10-2015
9-10-2016
12-10-2016
14-10-2016
19-10-2016
20-10-2016
20-10-2016
20-10-2016
20-10-2016
21-10-2016
22-10-2016
26-10-2016
27-10-2016
29-10-2016
10-11-2016
16-11-2016
17-11-2016
17-11-2016
17-11-2016
18-11-2016
23-11-2016
23-11-2016
25-11-2016
25-11-2016
28-11-2016
30-11-2016
1-12-2016
1-12-2016
2-12-2016
17-12-2016
18-12-2016
18-12-2016
6-1-2016
12-1-2016
12-1-2016
13-1-2016
15-1-2016
18-1-2016
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84
85
86
87
88
89

Borrel TEMA
Afspraak Calco
Borrel GLV Idun
Etentje RvA
Overleg Faculteitsbestuur
Afspraak studentlid faculteitsbestuur

Café de Doos
Maarssen
Het Pakhuis
De Biechtstoel
Zernike
Zernike

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
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Besturenweekend FVOG
Overleg Faculteitsbestuur
Afspraak bestuur Mundus
Voorzittersoverleg facultaire organisaties
Seminar Internationalisation FVOG
Diesreceptie Pedelgenootschap
Borrel ODIOM
Afspraak Congressus
Afspraak iWink
Afspraak Anne Bouwmeester
Tegenprestatie VIP
Afspraak Provincie Groningen
Overleg Faculteitsbestuur
Afspraak Real Estate Club Groningen
Overleg Faculteitsbestuur
Constitutieborrel Calimero
Zusjesdag
AVV FVOG
Constitutieborrel VESTING
Overleg Faculteitsbestuur
Diesborrel Bernlef
Bezoek Provinciehuis Ubbo Emmius
Constitutieborrel SOG
Afspraak SAC
NEXT bijeenkomst Unibreed
Besturenborrel FVOG
IduNacht
Constitutieborrel RISK
Overleg FVOG
Borrel GLV Idun
Borrel VIP
Overleg Faculteitsbestuur
Borrel TW!ST
ACI Bijeenkomst
Calco Besturen Inhousedag
RvA Borrel
Afspraak Provincie Groningen
Afspraak Wolter Wolthers

Roden
Zernike
Groningen
Zernike
Het Kasteel
t Golden Fust
Ome Ko
Launch Café
Kantoor iWink
Zernike
Orangerie GMW
Provinciehuis
Zernike
Zernike
Zernike
Dizkartes
Grolloo en Groningen
Zernike
Blauwe Engel
Zernike
Bernlef
Provinciehuis
Unitas
Groningen Bereikbaar
Het Kasteel
t Golden Fust
Het Pakhuis
Villa Volonté
Harmoniegebouw
De Troubadour
Het Pakhuis
Zernike
t Gat van Groningen
Academiegebouw
Maarssen
Café The Crown
Provinciehuis
Café Flinders
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18-1-2016
20-1-2016
21-1-2016
22-1-2016
26-1-2016
28-1-2016
29 t/m 31-12016
2-2-2016
17-2-2016
23-2-2016
24-2-2016
29-2-2016
3-3-2016
8-3-2016
10-3-2016
15-3-2016
16-3-2016
17-3-2016
22-3-2016
24-3-2016
29-3-2016
4-4-2016
9-4-2016
12-4-2016
13-4-2016
14-4-2016
18-4-2016
19-4-2016
19-4-2016
20-4-2016
20-4-2016
20-4-2016
21-4-2016
28-4-2016
2-5-2016
3-5-2016
3-5-2016
9-5-2016
11-5-2016
12-5-2016
13-5-2016
13-5-2016
18-5-2016
18-5-2016
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128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

Afspraak 9e Cirkel en Ome Ko
Afspraak Ome Ko
Afspraak Gat van Groningen
Overleg Faculteitsbestuur
Ontbijtbijeenkomst Elmer Sterken
Evaluation Meeting Internationals
Faculteitsbezoek FVOG
Constitutieborrel TBV Lugus
Borrel ODIOM
Werkgroep employability
Voorzittersoverleg facultaire organisaties
Afspraak Provincie Groningen
Constitutieborrel ZaZa
GLV Idun lustrumeindfeest
Overdrachtsavond Pedelgenootschap

De Negende Cirkel
Ome Ko
t Gat van Groningen
Zernike
Kantoor Rector Magnificus
Zernike
Zernike
Unitas
Ome Ko
Zernike
Zernike
Provinciehuis
Dizkartes
Paradigm
Coehoornsingel 11a
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Ibn Battuta
Bestuursactiviteiten
Genootschapsbattle – 1 juni
Op 1 juni was de genootschapsbattle. De
diverse genootschappen die Ibn Battuta rijk
is streden hier tegen elkaar voor de eer en
natuurlijk
een
mooie
prijs!
De
koffieadtwedstrijd werd gewonnen door het
Pedelgenootschap. Zij bewezen dat ze naast
bier ook wel een bakje koffie lusten. De
specialiteit van Colectiva is eten. Helaas voor
hen won Ibn 0 de knakworsteetwedstrijd.
Wat een schande. RP42 is erg goed met
eieren, zij wonnen o.a. het ei gooien en de ei
estafette. Colectiva had met hun
formidabele speech met op de achtergrond
hun
genootschapslied
de
andere
genootschappen ver achter zich gelaten.
Verder werd er nog getafeltennist, een
rondje om het Duisenberg gebouw gerend
en was er een zoektocht naar Ellen.
Uiteindelijk kwam Ibn 0 als beste
genootschap uit de bus.
Pre-master introductiedag – 28 augustus
Vrijdag 28 augustus vond de introductiedag
voor de pre-masterstudenten en de externe
masterstudenten plaats op het Zernikecomplex. Er waren zo’n 30 nieuwe
studenten
aanwezig op deze gezellige
middag. Gedurende het eerste deel van de
middag werden de studenten op de hoogte
gebracht over de gang van zaken op
faculteit. Na een presentatie van Nienke
Harteveld hebben Gerben en Margo de
aanwezigen geïnformeerd over Ibn Battuta
en Pro Geo. Hierna volgde een rondleiding
en om elkaar beter te leren kennen werd er
gespeed-datet. We sloten af met een
gezellige borrel bij het barretje in het Plaza.
Introductiedag eerstejaarsstudenten –31 augustus
Maandag 31 augustus was de dag dat alle
eerstejaars kennis mogen maken met hun
studie en daarbij natuurlijk ook Ibn Battuta.
Na de opening door de nieuwe decaan,
Oscar
Couwenberg,
werden
er
introductiepraatjes gehouden door Nienke
Harteveld, Margo Enthoven, Gerben van
der Pijl, Jeroen de Regt en Robin Neef. De
mentorgroepen kregen een rondleiding door
de universiteit waarbij ze ook konden

inschrijven voor Ibn Battuta en het
introductiekamp op Ameland. Bij de
koffiekamer kreeg iedereen een kopje koffie
of thee en schreven sommigen zich al in
voor activiteiten of commissies. Na de lunch
vertrokken de mentorgroepen naar de
binnenstad voor een wandelexcursie langs
verschillende spelletjes in het centrum.
Tijdens deze spelletjes en opdrachten
leerden de eerstejaars elkaar beter kennen.
Hierna was het tijd om met de mentoren te
gaan eten.
Boekenverkoop – 3 & 5september
Ook dit jaar verkocht Ibn Battuta weer
boeken in samenwerking met Studystore.
Zoals vorig jaar is ingezet werden ook nu
alle boeken thuisbezorgd. Dit bevalt erg
goed. Wat nieuw was dit jaar, was de
mogelijkheid tot het bestellen van
tweedehandsboeken vanaf het semester
twee. Ook is het nu mogelijk om je eigen
boeken aan te bieden aan Studystore. Van
beide opties werd nog erg weinig gebruik
gemaakt. De opbrengst van semester één
was erg goed. De opbrengst van semester
twee is op het moment van schrijven nog
onbekend, maar de verkoop loopt volgens
prognose. Naast de reguliere boekenverkoop
zijn er ook nog enkele losse boeken
verkocht die Ibn Battuta nog in de kast had
staan. Dit was een mooi extraatje.
Korte Buitenlandse Excursie Szczecin – 20-22
november
Ook dit jaar werd er in november weer de
korte buitenlandse excursie georganiseerd.
Er werd traditioneel in gehuurde busjes
afgereisd naar een stad in het buitenland.
Deze keer was er een primeur: de KBE ging
voor het eerst naar Polen! In het weekend
van 20 tot en met 22 november bezochten
45 Ibn’ers de stad Szczecin. Na een lange
maar gezellige busreis kwamen we net voor
het donker aan in de Poolse Hanzestad.
Nadat iedereen zijn kamer had gevonden en
de eerste inkopen had gedaan bij het
supermarktje om de hoek, werd er
gezamenlijk gedineerd in een restaurant met
Poolse specialiteiten. Erg lekker en gezellig!
De
dag
werd
afgesloten
in
studentendiscotheek Pinochio, waar we
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goedkoop met taxi’s heen konden.
Zaterdag stond er een stadswandeling op het
programma. Het bestuur nam de groep mee
langs een aantal mooie en interessante
stukjes stad. De groep werd zelfs nog
getrakteerd op de mooie zangkunsten van de
commissaris externe betrekkingen die op het
middenplein in een kasteel een heus concert
hield voor alle aanwezigen. Rond een uur of
1 werden we verwacht bij een underground
tour door oude bunkers uit de tijd van de
Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog.
Het tunnelstelsel was behoorlijk diep en een
van de uitgebreidste stelsels van Polen.
Nadat we weer boven waren beland, werd
het programma afgesloten met de
beklimming van de Jacobuskerk van 110
meter hoog. Dat is twee keer 55.
Tevens de tweede avond werd afgesloten
met op stap gaan in de studentendiscotheek.

De ochtend erop was het helaas al weer tijd
om terug te keren naar Nederland. Wel werd
er onderweg nog even gestopt in de stad
Schwerin, waar een schitterend kasteel te
bewonderen was. Ondanks de koude wind
was dit nog een leuk laatste uitstapje van de
reis. Om 9 uur ’s avonds kwamen we weer
thuis aan en namen we afscheid van een zeer
gezellige groep KBE-gangers. Wát een
succes!
Opnames ‘Weet ik Veel’ – 16 december
Op
woensdagmiddag
16
december
vertrokken we in een mooie touringcar naar
studio Baarn. Bij aankomst kon er een lekker
patatje gegeten worden waarna het wachten

kon beginnen. Tijdens het wachten werd er
bekend wie onze BN’ers waren: Airen
Mylene, Jeroen Nieuwenhuize en Joep
Sertons. Aan het begin van de avond
begonnen de opnames. Na een paar
oefenvragen wist iedereen hoe het spel in
elkaar stak. De vragen gingen over van alles
en nog wat, waardoor de eindscores
uiteenliepen. Jan Ype had dezelfde score als
de uiteindelijke winnaar, maar had er net iets
langer over gedaan. Dat was erg jammer,
want Jan Ype had het sowieso beter gedaan
dan deze jongen.
All I want for Christmas is Ibn – week 51
Donderdag 17 december was het heel erg
gezellig in de koffiekamer. De centrale
ruimte van de vereniging was mooi versierd
met allerlei kerstversiering en bovenal veel
sokken die de dag ervoor op waren
gehangen. In deze sokken waren snoepjes
gedaan door de kerstman. Het was een erg
leuke koffiedag door de kersthitjes en de
lekkernijen.
Stukton ColoRED – 18 maart
Op vrijdag 18 maart reisden 9 Ibn’ers af naar
het hoofdkantoor van Strukton in Maarssen.
Onze sponsor organiseerde namelijk een dag
voor studenten om hen te laten zien waar
Strukton zich mee bezig houdt en de
studenten te stimuleren om innovatieve
ideeën te bedenken. De dag begon met een
korte inleiding vanuit Strukton over wie ze
zijn en wat ze doen. Daarnaast hadden ze
een futuroloog uitgenodigd die kwam
vertellen wat voor snelle technologische
ontwikkelingen plaats hebben gevonden in
de afgelopen decennia en wat dit betekent
voor de toekomst. Vervolgens kregen we
een interessante workshop van Omdenken.
Zij lieten zien dat je van bijna alle problemen
een win-win situatie kunt maken. Na de
pauze kregen de studenten gelegenheid om
na te denken over innovatieve problemen
die een maatschappelijk vraagstuk op
zouden lossen, hier werden we bij geholpen
door verschillende workshops. Aan het
einde van de middag werden de ideeën
gepresenteerd, een van de twee groepjes uit
Groningen mocht zelfs door naar de
finaledag op 21 april! De dag werd
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afgesloten met een gezellige borrel.
Inspraakmiddag internationalisering – 28 april
Naar aanleiding van veel reacties tijdens de
februari ALV is er besloten om een
inspraakmiddag te organiseren over het
onderwerp van internationalisering. De
middag begon met het presenteren van onze
visie. Aan de hand van een tijdlijn werden de
verschillende fases van het proces toegelicht.
Vervolgens werd aan de hand van stellingen
de mening van het publiek gepeild. De
discussie kwam goed los en de aanwezigen
waren enthousiast over de invulling van de
middag.
Actieve ledenuitje – 6 mei
Het actieve ledenuitje van dit verenigingsjaar
was een leuke actieve activiteit, namelijk
Pitch & Putt, bij Kardinge. Pitch & Putt lijkt
erg op de sport golf maar de holes zijn veel
minder lang en moeilijk. De groep werd
opgedeeld in kleinere groepjes van 4 à 5
personen zodat er kon worden gestreden om
de titel van beste golfer van Ibn. Na 18 holes
had er één groepje de beste gemiddelde
score van 3 slagen per hole, en won de prijs
(veel eer). Elroy, Marc, Jeroen en Raoul
waren de winnaars. De dag werd
gezamenlijk afgesloten bij wokrestaurant
Taste & Flavour in Reitdiephaven. We
kijken terug op een geslaagde dag voor alle
actieve leden die de activiteiten en
evenementen van Ibn Battuta mogelijk
maken!

Merchandise
Merchandise items zijn binnen Ibn Battuta
altijd populair. Veel leden zien de producten
als een herinnering aan hun tijd bij de
vereniging en willen daarom maar wat graag

iets bemachtigen. Dit jaar hebben we ervoor
gekozen om met de seizoenen mee te gaan
in onze merchandise keuze. De eerste ronde
bestond traditioneel gezien uit jaarshirts
tijdens het introductiekamp op Ameland. Er
werd gekozen voor witte t-shirts, omdat het
themafeest tijdens het introductiekamp een
speciaal element bevatte: ‘buiten de lijntjes’.
Er werden namelijk stiften uitgedeeld
waarmee men op elkaars shirt kon tekenen
en schrijven. Dit viel erg in de smaak! De
tweede merchandise ronde vond plaats in de
winter en besloeg de verkoop van mutsen
met een geborduurd kameel op de rand. Ze
waren binnen no time uitverkocht, wederom
een succes dus. Het laatste item was een
echte Ibn Battuta zonnebril. Een rode bril
met op de linker poot ‘Ibn Battuta’, plus
kameeltje. De oplage bedroeg 55 stuks en
was bijna uitverkocht.
Koffie-uren
Afgelopen jaar zijn er wederom koffie-uren
gehouden door het bestuur. Op maandag tot
en met donderdag waren de koffie-uren van
9:30 tot 13:30 uur en op vrijdag tot 12:30
uur. Per dag hadden twee bestuursleden
ieder de helft van de tijd koffie-uur. De
koffie-uren werden als een belangrijk
moment beschouwd, vanwege het directe
contact met de leden. We hebben met
plezier een jaar koffie gezet. De actie die
vorig jaar gestart is, met de caffeinekaarten,
is afgelopen jaar voortgezet. Ook konden
leden weer een persoonlijke mok ontwerpen
om hun koffie uit te drinken.
Algemene Ledenvergaderingen
ALV – 16 juni
Op 16 juni 2015 was de overdrachts-ALV in
café Time-out. Op deze ALV wordt er
gestemd of het kandidaatsbestuur het
nieuwe bestuur van de vereniging gaat
worden. Na een aantal HR-wijzigingen en
commissiebedankjes was het tijd voor de
stemming. Iedereen stemde voor, dit
betekende dat Gerben, Raoul, Daniëlle,
Wendy en Nick het nieuwe bestuur van Ibn
Battuta vormen. De ALV werd afgesloten
met het aanstellen van een nieuw
genootschap, de Battuboyz.
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ALV – 13 oktober
Op 13 oktober was de tweede Algemene
Ledenvergadering van het verenigingsjaar in
café The Crown. Hier werd de begroting van
dit verenigingsjaar gepresenteerd en
goedgekeurd. De voorzitter van de
Buitenlandse
Excursiecommissie
presenteerde hier ook de bestemming die uit
de stemming is gekomen. Dit jaar zal er
worden afgereisd naar de twee Balkan
landen Albanië en Macedonië! Verder was
dit de ALV dat er gediscussieerd werd over
de contributiebijdrage van Girugten en
werden er een aantal commissies en
werkgroepen bedankt en voorgesteld.
ALV – 22 februari
Op 22 februari was onze derde Algemene
Ledenvergadering van dit verenigingsjaar. In
café De Keyzer werd in de bovenzaal door
het bestuur de huidige stand van zaken
gepresenteerd. Ook de halfjaarbalans kwam
aan bod. Het bestuur heeft de meningen van
de leden kunnen horen en haar plannen
voor de rest van het verenigingsjaar kunnen
vertellen. Onder andere het onderwerp
internationalisering
werd
uitvoerig
besproken. Naar aanleiding van commentaar
uit de zaal is besloten om een aparte
inspraakmiddag te organiseren over dit
onderwerp. Na de ALV werd er nog gezellig
geborreld met een hapje en een drankje.
Borrels
Iedere borrel vond dit jaar plaats in café ’t
Golden Fust. Deze locatie beviel erg goed
vanwege het gunstige contract en het goede
contact met de eigenaar.
Constitutieborrel – 23 juni
Op dinsdag 23 juni werd de constitutieborrel
gehouden. Hier kon iedereen het 55ste
bestuur feliciteren met hun aanstelling. Er
waren vele genodigden afgereisd naar ’t
Golden Fust om te genieten van een aantal
biertjes. Zo waren er veel verschillende
besturen uit Groningen, maar was ook
zustervereniging
V.U.G.S.
aanwezig.
Daarnaast waren de andere facultaire
organisaties vertegenwoordigd en hebben
wij veel oud-bestuursleden en andere

genodigden mogen ontvangen. Wij hebben
iedereen kunnen voorzien van bier en
hapjes. De bewakers waren goed in vorm en
brasacties zijn dan ook veelvuldig mislukt.
Na afloop hebben wij met de pedellen,
bewakers, hapjesdames V.U.G.S. en het
oud-bestuur gegeten bij Ribhouse Bronco
om de avond af te sluiten.
After-overdrachts-ALV-borrel – 16 juni
Na
de
overdrachts-ALV
vindt
traditiegetrouw een borrel plaats om te
vieren dat het oude bestuur klaar is met hun
jaar en het nieuwe bestuur een verse start
mag maken. Vanwege de hoge opkomst op
de ALV waren er ook veel mensen te vinden
in café ’t Golden Fust. Een aantal leden van
bestuur 54 dronken tijdens deze avond hun
biertjes uit een bokaal die ze verdiend
hadden met het winnen van één van de
bestuursklassementen.
Introductieborrel – 31 augustus
Rond 20.00 begon de introductieborrel in
café ’t Golden Fust. De eerste
mentorgroepen kwamen al vroeg waardoor
’t Fust om 21:00 helemaal vol stond. Het
was erg gezellig en de foto’s van de
introductiedag kwamen voorbij op de
schermen. Rond tien uur was het tijd om de
winnaar bekend te maken van alle spelletjes
van de introductiedag. De eerstejaars hadden
het goed naar hun zin en bleven tot in de
laatste uurtjes. Gelukkig was er de volgende
dag geen college.

Lustrumthemabekendmakingsborrel – 15 september
Omdat Ibn Battuta in 2016 al 55 jaar bestaat,
zal er een lustrum worden gehouden. Het
thema van dit lustrum werd gepresenteerd
tijdens de borrel op dinsdag 15 september.
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Om middernacht stond ’t Golden Fust
helemaal vol met enthousiaste leden die niet
langer konden wachten op het mysterieuze
thema
van
het
lustrum.
De
lustrumcommissie heeft het namelijk al een
lange tijd geheim moeten houden dus dit
was eindelijk het moment waarop het
bekend mocht worden. Door middel van
een prachtig filmpje werd bekend wat het
thema was: Schokbestendig! Na de
aankondiging van een gratis fust barstte het
feest volledig los.

eerste borrel in december onveilig maken
met sappige en gênante gedichten en
anekdotes. Ook dit jaar was het weer raak op
8 december. Rond 11 uur kwam de bebaarde
heilige de kroeg binnen, vergezeld door zijn
hulpje. Vijf leden mochten om de beurt op
schoot komen en hun persoonlijke gedichtje
voorlezen, waarna ze een cadeautje
ontvangen om te pijn ietwat te verzachten.
De borrel die erop volgde maakte de avond
tot een groot succes.

After-ALV-borrel – 13 oktober
Na een ALV is het altijd fijn om even na te
borrelen. Ook dit keer was dat het geval. De
groep aanwezigen in The Crown werd
vakkundig de weg gewezen naar onze vaste
borrelkroeg ’t Golden Fust. Toen deze
colonne aankwam was er direct een leuke
grote groep leden in de kroeg om te vieren
dat de ALV weer voorspoedig verlopen was.
Er werd gezellig nagepraat en gesocialized
tot de late uurtjes.

Lustrumprogrammabekendmakingsborrel – 12
januari
Tijdens de eerste borrel van het nieuwe
kalenderjaar kleurde ’t Golden Fust voor een
tweede maal smaragdgroen. Na een
succesvolle
en
drukbezochte
themabekendmaking in september was het
deze keer tijd voor de bekendmaking van het
programma. Reisweekend, lasergamen,
barbecue, gala in Martiniplaza! Er kwamen
tal van schitterende activiteiten naar voren
die direct aanspraken bij de aanwezigen.
Deze zelfde week ging de verkoop van de
lustrumpasse-partouts van start, dus het was
van groot belang dat de activiteiten
aantrekkelijk waren. Een stormloop op deze
passe-partouts bevestigde dit, gezien ze
binnen een vrij korte tijd waren uitverkocht.

50 Cent Borrel – 10 november
De 50 centborrel is een speciale borrel.
Normaal gesproken als er bier aangeboden
wordt is dit gratis, maar bij de 50 centborrel
ging dit anders. Bier was hier 50 cent, zolang
de voorraad strekt. Hierdoor kon iedereen
langer genieten van het aangeboden bier.
Naast deze actie stond de borrel in het
thema van rappers. Zo waren er kettingen,
joggingsbroeken en gekke zonnebrillen te
vinden in ’t Fust en iedereen feestte de hele
avond
nog
lekker
door.
Polenborrel – 24 november
Na een geslaagde reis naar Polen was het tijd
voor de Polenborrel. Verkleed in je favoriete
Oost-Europese outfit waren we gezellig aan
het borrelen in café ’t Golden Fust. Van
beer tot Poolse bouwvakker werd er tot in
de late uren nagepraat over onze mooie reis
en konden de mensen die helaas niet mee
gingen jaloers worden gemaakt.
Sinterklaasborrel – 8 december
Als er één huisje niet wordt overgeslagen
door onze goedheiligman, is het wel ’t
Golden Fust. Ieder jaar komt hij namelijk de

Almanakuitreikingsborrel – 1 februari
Nadat iedereen weer bijgekomen was van
het
bekendmakingsfilmpje
en
was
uitgeschreven in de kersverse almanak werd
het tijd voor de borrel. Bier vloeide, pasjes
werden gemaakt en ook de letter van het
alfabetfeest werd bekendgemaakt. Het was
een mooie drukke borrel door de
bekendmaking die ervoor plaatsvond.
Kortom, het was weer een mooi feestje!
Valentijnsborrel – 16 februari
Twee dagen na valentijnsdag vieren wij deze
dag met de valentijnsborrel. De KC had iets
bedacht om de regelacties te bevorderen.
Aan iedereen op de borrel werd een kaartje
uitgedeeld, wanneer je Donald Duck was
moest je opzoek gaan naar Katrien. Jasemin
moest op zoek naar Aladin enzovoort. Dit
resulteerde in een gezellige zoektocht. Ook
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had de KC ’t Fust mooi versiert met
hartvormige ballonen en snoephartjes. De
middag voor de borrel heeft de KC zijn
nieuwe ‘knuffelmagazine’ gepubliceerd in de
hoop de lentekriebels aan te wakkeren en
het regelen te bevorderen. Er is op de borrel
dan ook geregeld waardoor de KC weer
nieuw materiaal heeft kunnen bemachtigen.

het hbo, zodat zoveel mogelijk mensen langs
konden komen tijdens deze borrel. De
opkomst was prima en er was een leuk
aantal zusjes en broertjes aanwezig, die zich
goed mengden in de groep. Het is zeker
gelukt om de broers en zussen een goede
indruk te geven van hoe gezellig Ibn Battuta
kan zijn!

BEC-uitzwaaiborrel – 8 maart
De
avond
begon
met
de
programmabekendmaking
van
de
Buitenlandse Excursie. Een groot deel van
de deelnemers was aanwezig en de
commissie
wist
hen
goed
te
enthousiasmeren!
Nadat
het
leuke
programma bekend was gemaakt is er in de
OV-groepjes een quiz gemaakt om alvast
wat feitjes te leren over de landen van
bestemming. Het team van Simone won en
verdiende een shotje. Hierna was er een
gratis fust beschikbaar en werd er
rondgegaan met borrelhapjes. Ook leden die
niet mee gingen op de BEC kwamen nog
gezellig een biertje doen. Al met al een
rustige, maar erg gezellige borrel.

Feesten
Alfabetfeest – 23 februari
Op dinsdag 23 februari werd het
Alfabetfeest georganiseerd. Vanuit Ibn
Battuta zat Foekje van Schoot in de
commissie. Het thema van dit jaar was ‘B
the Best’ waardoor iedereen verkleed was
met de letter B. Zo waren er bouwvakkers,
boeven, billen, bijen, boeren, bikers, bruiden
en natuurlijk nog veel meer. Het was een
geweldig feest met een mooie verzameling
aan verklede mensen. Met 57 Ibn’ers waren
we goed vertegenwoordigd in de Kokomo!

KB-bekendmakingsborrel – 14 april
Op 14 april vond één van de drukste borrels
van het jaar plaats omdat tijdens deze borrel
het kandidaatsbestuur bekend werd gemaakt.
Het was al snel druk in ’t Golden Fust
omdat iedereen benieuwd was naar de
onthulling. Om 00.00 uur werd het
kandidaatsbestuur gepresenteerd en gingen
ze op de bar in de volgende volgorde: Elroy
van Ostheim, Casper van Mastrigt, Arnoud
Damen, Simone Rehwinkel, Nienke Mud en
Guus Brinkhof. Vervolgens was er uiteraard
gratis bier voor alle aanwezigen. Vele
besturen van bevriende verenigingen waren
er ook om het kandidaatsbestuur te
feliciteren met hun aanstelling en ze succes
te wensen met de overdrachtsperiode.
Broertjes en zusjesborrel – 2 mei
Traditioneel gezien vindt er ieder jaar een
broers en zussenborrel plaats zodat de
broertjes en zusjes van alle leden ook een
keer kennis kunnen maken met Ibn Battuta.
Dit jaar is deze borrel georganiseerd in de
meivakantie van de middelbare scholen en

Externe betrekkingen en
samenwerkingsverbanden
Nieuwjaarsreceptie – 14 januari
Ook in de eerste maand van 2016 werd een
nieuwjaarsreceptie
georganiseerd
in
samenwerking met Stichting Pro Geo,
Stichting Geo Promotion en het
faculteitsblad Girugten. De borrel vond dit
jaar plaats op 14 januari in café ’t Golden
Fust. De groep genodigden bestond uit
actieve leden, genootschappen, donateurs en
medewerkers van de faculteit. Met twee
speeches van de voorzitter en de nieuwe
decaan werd het nieuwe jaar gezellig
ingeluid.
Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium
– Able to be sustainable – 26 februari
Het Nationaal Geografisch en Planologisch
symposium vond dit jaar plaats in het verre
zuiden, Nijmegen. Het Honigcomplex was
het tonaal van een gevarieerde dag omtrent
het thema “Able to be Sustainable. Na een
aantal introductielezingen van onder andere
een hoogleraar uit Wageningen en een
landschapsarchitect. Zij wisten het thema
goed te introduceren. Na het plenaire
gedeelte begon de heerlijke lunch in nabij
gelegen restaurant Stoom. Hier waren vele
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lekkere huisgemaakte broodjes, sapjes en
andere versnaperingen. Het tweede deel van
de dag bestond uit workshops waartussen
men kon kiezen. De onderwerpen hadden
allemaal te maken met duurzaamheid en
liepen uiteen. Van duurzaamheid binnen de
visserswereld in India tot transities in de
voedselarena. De experts wisten iedereen
een leuke en leerzame middag te bieden die
werd afgesloten met een concluderend
praatje door de dagvoorzitter Ton
Verhoeven van de gemeente Nijmegen.
Raad van Adviseurs
Dit jaar hebben we weer nauw contact
gehad met de Raad van Adviseurs. Wij
hebben hen natuurlijk om advies gevraagd
en hier hadden we altijd veel aan. Ook gaven
ze advies over dingen waar wij nog helemaal
niet aan gedacht hadden. We hebben samen
met de RvA op 22 januari gegeten in café de
Biechtstoel om hen zo te bedanken voor het
advies het afgelopen jaar. Het was erg
gezellig dus hebben we nog een drankje
gedaan met z’n allen. Op 13 mei hebben we
met de RvA geborreld in café The Crown.
Hier hebben ze ook kennis kunnen maken
met het kandidaatsbestuur die hun
beleidsplan presenteerde en gelijk al advies
mocht ontvangen. Wij willen de RvA via
deze weg nogmaals bedanken voor al het
advies waar leden niks van zien, maar waar
het bestuur altijd veel aan heeft. Bedankt!
Professor Keuning Vereniging
Vanuit Ibn Battuta heeft Gerben van der Pijl
zitting genomen in het bestuur van de
alumnivereniging van de FRW. De
alumnivereniging organiseert excursies door
heel het land voor alumni uit Groningen. De
eerste excursie vond plaats op 5 juni 2015.
We bezochten het project ‘Ruimte voor de
Rivier’ in Deventer door middel van een
fietsexcursie. Hierna bezochten we het
Havenkwartier,
dit
is
een
stadsvernieuwingsproject
met
allemaal
zelfstandige bedrijfjes. In november heeft de
PKV een bezoek gebracht aan de
Maastunnel in Rotterdam. Hier werd een
presentatie gegeven en was er de
mogelijkheid om de controlekamers te
bezichtigen en door de tunnelbuis te lopen.

Afgelopen mei vond de alumnidag plaats
tijdens het lustrum. Verschillende sprekers
zoals Hans Alders, Marco Smit en Thialda
Haartsen vertelden over hun ervaring vanuit
het vakgebied gerelateerd aan de
aardbevingen. Er kwam discussie in de zaal
waar vele vragen van alumni beantwoord
werden. Na de lunch was het tijd voor de
excursies. Er was een fietsexcursie door de
stad waar het Zernike, de fietsroute
Zernikeroute en andere interessante plekken
werden bezocht. Een bus vol alumni vertrok
naar Loppersum waar presentaties werden
gegeven over aardbevingen in het hart van
het bevingsgebied. In Groningen was een
wandelexcursie langs ‘Groningen Bereikbaar’
en het stationsgebied over de bereikbaarheid
van Groningen tijdens werkzaamheden aan
het stationsgebied. Na een geslaagde dag
werd afgesloten met een borrel in de
Bovenkamer.
Representatieactiviteiten
In het representatieoverzicht staan alle
bestuursactiviteiten van het afgelopen waar
het bestuur namens de vereniging aanwezig
was. Naast de wat meer formele afspraken
met
het
faculteitsbestuur,
faculteitsorganisaties en bedrijven, zijn dat
ook veel borrels van andere verenigingen.
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 internationalisering en de komende,
nieuwe website. Het is erg handig om met
andere besturen te kunnen overleggen
omdat sommige verenigingen verder zijn in
bepaalde processen of juist dingen anders
aanpakken.
Het contact met de faculteit en de andere
facultaire organisaties, Pro Geo, Geo
Promotion en Girugten is goed verlopen.
Het is fijn dat op onze middelgrote faculteit
de lijntjes kort zijn. We hebben vaak korte
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afspraken gehad met het studentlid van het
faculteitsbestuur, wat prettig was. De
commissaris externe betrekkingen heeft
verder goed contact gehouden met bedrijven
en ook nieuwe sponsoren binnengebracht.
Faculteitsverenigingen Overlegorgaan Groningen
Ook dit jaar hebben wij weer samengewerkt
met het FVOG: het Faculteitsverenigingen
Overlegorgaan
Groningen.
De
samenwerking begon met een gezamenlijke
activiteit
van
alle
faculteitsen
studieverenigingen van Groningen tijdens de
KEI-week.
We
stonden
met
informatiestands in Martiniplaza, waar de
toekomstige
studenten
ons
konden
ontmoeten. Dit was voor Ibn Battuta niet
erg vruchtbaar, maar een enkele bezoeker is
later lid geworden bij ons! Aan het begin van
het nieuwe kalenderjaar vond het
besturenweekend plaats. Dit is een weekend
georganiseerd door de FVOG waar alle
besturen van de aangesloten verenigingen
voor uitgenodigd waren. Het was een erg
gezellig weekend waar de banden met andere
besturen weer aangehaald zijn. Ook hebben
we in het nieuwe kalenderjaar twee
faculteitsbezoeken gehad van de FVOG.
Hierin is onder andere de voortgang van de
internationalisering
aan
de
faculteit
besproken. Ook hebben zij ons in dit proces
geholpen met informatie en het doorsturen
naar de juiste mensen.

Erwin
Zuidema,
voorzitter
van
studievereniging
SIB
(internationale
betrekkingen). Deze personen waren bij de
sollicitaties
aanwezig
omwille
van
objectiviteit bij de beoordeling. We vonden
hun commentaar erg nuttig en zijn dankbaar
voor hun hulp.
Tijdens de KB-bekendmakingsborrel mocht
dan eindelijk het verse kandidaatsbestuur op
de bar. Elroy van Ostheim, Casper van
Mastrigt,
Arnoud
Damen,
Simone
Rehwinkel, Nienke Mud en Guus Brinkhof
zullen volgend jaar aan het roer staan van
Ibn Battuta. Ze werden onder luid applaus
voorgesteld wat getuigde van groot
vertrouwen! De afgelopen tijd zijn ze goed
voorbereid op hun bestuursjaar door
deelname
aan
verschillende
overdrachtsavonden,
een
overdrachtsweekend, een kennismaking met
de Raad van Adviseurs en de aanwezigheid
bij een aantal constitutieborrels om alvast
een beetje in de stemming te komen voor na
de zomer. Op de algemene ledenvergadering
van dinsdag 14 juni zijn ze officieel
ingehamerd
als
bestuur
56
van
Faculteitsvereniging
der
Ruimtelijke
Wetenschappen Ibn Battuta.

Bestuursoverdracht
Ieder jaar begint na de ALV van februari de
zoektocht naar een nieuwe groep
enthousiastelingen voor het volgende
bestuursjaar. Mensen worden aangespoord
om na te denken over zo’n bestuursjaar. Er
werd onder andere een inloopuur
georganiseerd waar geïnteresseerden terecht
konden met al hun vragen over een
bestuursjaar bij Ibn Battuta. Tot en met
woensdag 23 maart konden mensen hun
motivatiebrief inclusief CV inleveren in het
postvakje van Ibn Battuta, waarna de
sollicitatieprocedure begon.
Bij de bestuurssollicitaties waren twee
externen aanwezig, namelijk Ludo Prinzen,
Commissaris Externe Betrekkingen van
studievereniging MARUG (marketing), en
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ging dit jaar naar Albanië en Macedonië met
een korte stop in Kosovo.

Commissie- en
Werkgroepactiviteiten
Almanakcommissie (A’cie)
Ieder jaar wordt er in de winter een prachtig
boekwerk uitgegeven over onze schitterende
vereniging. De almanak is ieder jaar weer
een gewild boek onder de leden. De
almanakcommissie die het dit jaar heeft
gepresteerd bestond uit de volgende
personen: Marije Kootstra, Mathijs Mulder,
Nienke Mud, Wendy Daggenvoorde
(bestuur), Wim Boeree en Wouter van
Heugten.
Almanakuitreiking – 1 februari
Na een jaar lang hard werken mocht de
Almanakcommissie op maandag 1 februari
hun almanak presenteren en uitreiken. Nadat
de commissie werd bedankt door Nienke, de
voorzitter, werd door middel van een leuk
filmpje het thema bekend gemaakt. In het
filmpje
waren
verschillende
levensgebeurtenissen te zien zoals een
geboorte, het behalen van het zwemdiploma
en het rijbewijs een huwelijk en een
scheiding. Het filmpje eindigde met de
boodschap: “levenslijnen zullen altijd van
elkaar verschillen, maar uiteindelijk hebben
ze allemaal één ding gemeen: Milestones”.
Hierna werden de bruine almanakken met
enthousiasme in ontvangst genomen en
iedereen begon druk met schrijven in elkaars
boekwerk.
Buitenlandse Excursiecommissie (BEC)
Na een enorm succesvolle buitenlandse
excursie naar Turkije begon er een groep
enthousiastelingen aan de moeilijke taak van
het overtreffen van die reis. De commissie
bestond uit de volgende personen: Casper
van Mastrigt, Danielle Ruikes, Gerben van
der Pijl (bestuur), Guus Brinkhof, Jorrit
Kootstra, Simone Rehwinkel en Veronique
Rietman. Zij hebben dit jaar de reis
georganiseerd naar de drie landen Albanië,
Kosovo en Macedonië. 49 deelnemers, een
fantastische commissie en leuke gidsen
waren het recept voor een memorabele reis
naar deze Balkanlanden.
De buitenlandse excursie van Ibn Battuta

Zaterdag 12 maart
In de nacht van vrijdag op zaterdag
vertrokken we vanaf het Hoofdstation in
Groningen. Er was een touringcar geregeld
die ons naar vliegveld Dortmund zou
brengen. Hier kwamen we midden in de
nacht aan. Ruim voor de vlucht vertrok deed
iedereen nog een dutje of een kaartspel.
Aangekomen in Skopje werden we
opgewacht door onze buschauffeur van deze
week; Ljübe. We werden bij de hostels in
Skopje afgezet. De helft van de groep zat in
Hi Hostel Skopje en de andere helft in
Comfi Hostel Skopje. Na de lunch was het
tijd voor de stadswandeling. We waren
verbaasd over het aantal beelden welke bij
elk kruispunt in Skopje te vinden waren. De
stadswandeling voerde ons langs het
beroemde Macedonian Square met een groot
beeld van Alexander de Grote. Verder liepen
we langs het geboortehuis van Moeder
Theresa en door het oude centrum van
Skopje dat naast Fort Skopje ligt. Vanuit dit
fort kun je de hele stad zien waaronder het
Millenium Cross: een groot kruis dat
bovenop de berg is gebouwd. ’s Avonds
hebben we het nachtleven van Skopje
ontdekt
met
een
georganiseerde
kroegentocht.
Zondag 13 maart
Op de tweede dag in Skopje gingen we het
beroemde Millenium Cross bezoeken. We
reden met de bus tot halverwege waar we
onze reis vervolgden met de kabelbaan.
Eenmaal boven aangekomen konden mooie
foto’s gemaakt worden. Het was erg mistig
dus we konden niet van het uitzicht
genieten. Hierna gingen we naar het
Museum of Macedonian Struggle. Hier werd
onder leiding van een gids uitgelegd hoe de
voormalige republiek van Macedonië is
ontstaan. Het Macedonië wat we nu kennis
is maar een klein gedeelte van het grote
Macedonië waardoor onder andere door
Albanië, Griekenland en Bulgarije grote
gedeelten van afgesnoept zijn. De exposities
gaven ons een beeld van hoe het er in die
tijd aan toe is gegaan. Na het museum kon
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iedereen in z’n vrije tijd de stad verder
ontdekken.
Maandag 14 maart
Maandag was het alweer tijd om het mooie
Skopje te verlaten en met de bus richting
Kosovo te gaan. De grensovergang was nog
even een spannend puntje maar hier zijn we
ook zonder moeilijkheden langsgekomen.
Bij de grens zagen we namelijk dat corruptie
nog steeds mogelijk is in deze landen. Op
onze reis richting Tirana zijn we gestopt in
Prizren, de tweede stad van Kosovo. Bij de
stadswandeling door deze mooie stad waren
de westerse invloeden duidelijk zichtbaar.
Buiten het stadscentrum was de armoede te
zien die we ook op het platteland zagen. In
dit stadje kregen we vrije tijd waarna we
weer veder reisden naar Albanië. Eenmaal
aangekomen in Albanië zagen we de kleine
bunkers vanuit de bus wat in elke reisgids
staat. We waren wel teleurgesteld dat we zo
weinig bunkers zagen, er zouden meer
bunkers dan inwoners zijn. Toen het begon
te schemeren reden we Tirana binnen en
gingen we naar het Tripp’n hostel waar we
drie nachten verbleven.
Dinsdag 15 maart
In Tirana hebben wij op dinsdag de
Nederlandse ambassade bezocht. We
werden verwelkomd door de Nederlandse
ambassadeur Dewi van der Weerd. Na een
korte inleiding over Tirana vertelde zij hoe
ze in Tirana aan het werk is gekomen en hoe
de goede relatie met Nederland tot stand
gekomen is. Na haar inspirerende praatje
kwam Joni Baboci het podium op. Hij werkt
als hoofd urban planning bij de gemeente
Tirana en had een duidelijke visie over hoe
Tirana moest veranderen om te voldoen aan
de Europese maatstaven. Doordat het
communisme nog steeds nasleep heeft in
deze grote stad is het voor de gemeente
lastig om grote veranderingen te maken.
Inwoners betalen namelijk door de
privatisering en slecht functionerende
overheid (corruptie) weinig tot geen
belastingen. Architect Andreas Faoro
vertelde in het kort dat zijn functie steeds
meer van belang werd bij nieuwe projecten.
Ook heeft hij de verschillen tussen

Nederland (Rotterdam) en Tirana uitgelicht.
Na afloop konden er veel vragen gesteld
worden door onze studenten. Na een luxe
lunch verzorgd door een contact bij de
ambassade gingen wij naar de universiteit.
Hier kregen we op de Faculty of History and
Planning een college van Erka Caro. Zij
heeft ook gestudeerd in Groningen en kon
de verschillen tussen beide landen duidelijk
toelichten. Verder vertelde ze over de
ruimtelijke en demografische veranderingen
in Albanië de laatste 25 jaar en was er veel
tijd voor vragen. Hierna kregen we nog een
korte rondleiding door de ruimten waar
Albanese studenten college kregen. De
verschillen van het niveau en van het
materiaal is nog erg groot. Verder hebben
wij hier nog een stadswandeling gedaan, wij
hebben o.a. het Skanderbeg-plein bezocht
en de piramide van Enver Hoxha waar we
bovenop konden klimmen. Hierna had
iedereen vrije tijd om zelf Tirana te
ontdekken.

Woensdag 16 maart
Deze dag hebben wij de grote havenstad
Dürres bezocht. Dit is een toeristische plaats
aan de Adriatische Zee met een belangrijke
handelsfunctie. De stadswandeling voerde
ons langs een grote moskee en een oud
amfitheater waar we naar binnen zijn
geweest. Hierna was er vrije tijd waarin
mensen zelfs gingen zwemmen in de zee!
Vanuit Dürres vertrokken we naar het
bergdorp Krüje. Hier hebben wij een bazaar
met vele souvenirs bezocht en daarna met
een gids een interessante rondleiding gehad
door het Skanderbeg museum. Skanderbeg
was een Albanese held die tegen het
Ottomaanse rijk vocht. Na de rondleiding
reden we terug naar Tirana waar we nog
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vrije tijd kregen.
Donderdag 17 maart
Vroeg in de ochtend vertrokken we met de
bus terug naar Macedonië, dit maal richting
Ohrid. Ohrid ligt aan een meer dat bekend is
doordat dit één van de oudste en diepste
meren van Europa is. Eenmaal aangekomen
in Ohrid werden we verdeeld over de hostels
waarna we richting de haven gingen. We
kregen een boottocht onder leiding van een
gids over het meer. Onder het genot van een
lekkere lunch kwamen we aan bij The Bay of
Bones. Dit is een dorp op palen wat
helemaal nagebouwd is naar hoe het vroeger
was. Ook hebben we het museum bezocht
met de attributen uit de oudheid die hier
gevonden zijn. Hierna gingen we naar een
groot klooster, St. Naum. Hier vertelde onze
gids waar dit klooster voor diende en nam
hij ons mee op een wandeltocht naar diverse
heilige waterbronnen. Ook bezochten we
nog een kleiner klooster. ’s Avonds gingen
we op stap in een discotheek in Ohrid, dit
was ook erg gezellig.

Vrijdag 18 maart
Op vrijdag hadden we een programma
vullende dag. We vertrokken naar een
bergdorpje om daar te beginnen aan een
wandeling met ezels. We konden af en toe
op de ezel zitten en gedragen worden door
het woeste woud op de berg. Na de
wandeling met vele vergezichten kwamen we
aan in een Macedonisch dorp waar we op
authentieke manier hielpen met koken. We
kregen hier Raki te drinken en konden
genieten van een heerlijke stoofpot. Het was
erg mooi weer dus we genoten in het gras
van het eten en drinken. Na deze middag
uitrusten gingen we nog een stadswandeling
doen in Ohrid. We bezochten onder andere

een oud theater en de Church of st. John,
deze staat op de punt van de rots en is al van
verre te zien vanaf het meer of vanuit Ohrid.
Zaterdag 20 maart
Op de laatste volledige dag reden we van
Ohrid terug naar Skopje. Hier dropten we
eerst onze spullen waarna we met de bus
richting de Matka Canyon vertrokken.
Onderweg hebben we een driegangen-lunch
gehad wat erg beviel. Daarna gingen we
door naar de Matka Canyon waar we met
bootjes door de vallei voeren richting de
grotten. Daar aangekomen konden we
genieten van de wonderschone natuur. De
vele stalagmieten en –tieten waren bijzonder
om te zien. ’s Avonds gingen we vroeg
slapen omdat de wekker midden in de nacht
zou gaan voor de terugreis.
Zondag 21 maart
Midden in de nacht vertrokken we naar
Skopje Alexander the Great airport. Hier
moesten we nog even wachten voordat we
konden vliegen. In de ochtend kwamen we
aan in Eindhoven waarna iedereen zelf
uitgeput maar voldaan huiswaarts keerde.
Carrièredagcommissie
De samenwerking tussen Ibn Battuta en Pro
Geo komt onder andere tot uiting bij het
organiseren van de Carrièredag. Ieder jaar
vindt deze dag plaats rondom de maand mei.
De commissie bestond dit jaar uit de
volgende personen: Elroy van Ostheim (Pro
Geo), Ferenc Horvath, Lisa Katuin, Martijn
Kromhout, Nick Klappe (bestuur), Roy
Maternum, Sophie Proce en Yaniek
Schuring.

Pagina 31 van 63

FACULTEITSVERENIGING RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN

Ibn Battuta
Carrièredag – 27 mei
Dit jaar vond de carrièredag plaats in
Martiniplaza te Groningen, een mooie en
grote locatie voor dit evenement. Het was
een nieuwe locatie ten opzichte van
voorgaande jaren. 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 op welk gebied van de ruimtelijke
wetenschappen zij opereren. 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 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 werden de
bezoekers ontvangen in Martiniplaza met
een kopje koffie. Nadat iedereen was
aangekomen op de locatie vanuit hun
bedrijfsbezoek was het tijd voor een lezing
van Jan Willem Wolff over zijn carrière, wat
hij hierin heeft geleerd en wat zijn motivatie
was om een eigen bedrijf te beginnen.
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. Iedere deelnemer nam
deel aan twee verschillende workshops.
Hierdoor kreeg men dus de mogelijkheid om
nóg twee bedrijven te ontdekken. Hier
werden er uiteraard korte presentaties over
het bedrijf of de instanties gehouden en
werden er verschillende oefeningen gedaan
en cases behandeld.

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)
Zoals ieder jaar is de Eerstejaarscommissie
enorm populair. Vanaf het introductiekamp
zijn er altijd al veel aanmeldingen voor de
commissie, wat resulteert in een lekker volle
en enthousiaste commissie. De groep
bestond dit jaar uit de volgende personen:
Jasper van Rozen, Maaike Hartmans, Manus
Schlooz, Mirjam de Bok, Mirjam Kats, Nick
Moerman, Rico Vink, Thom Bult, Tim
Jansen, Wierd Folkertsma, Yael Steenman en
werd begeleid door Wendy Daggenvoorde
vanuit het bestuur. Vanaf het begin waren ze
vol enthousiasme bezig met het organiseren
van leuke activiteiten voor jong en oud!
EJC Barbecue – 24 juni
Na de sportmiddag, georganiseerd door de
SeS’cie, vond de EJC barbecue plaats. Met
42 mensen is er gezellig gebarbecued aan het
water van de Hoornse Plas. De EJC stond
het vlees goed te bakken en iedereen genoot
daarnaast van de lekkernijen zoals stokbrood
en bier. Terwijl en deel van de mensen in het
gras lagen was een ander deel aan het
frisbeeën. Kortom, het was een geslaagde
dag!
EJC Eindfeest – 25 juni
Op 25 juni vond het EJC eindfeest plaats.
Door het thema ‘Huppatee Hotshots aan
zee’ was iedereen verkleed in zijn beste
strandoutfit. We hebben van alles zien
langskomen, van hawairokjes tot jasje-dasjezwembroek.
Standballen
en
opblaaspalmbomen vlogen door de lucht
waardoor het een gezellige avond in en vlak
buiten de Hotshots was. Zeker een geslaagde
afsluiter van het collegejaar!

De dag werd afgesloten met een
netwerkborrel, waarbij je de kans had om
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EJC Speciaalbierentocht – 22 september
Op dinsdag 22 september zijn we met 46
enthousiaste Ibn’ers door Groningen gegaan
om een aantal speciaalbiertjes te proeven.
De tocht begon bij café de Koffer.
Vervolgens zette de tocht voort bij café the
Crown, café Oblomov en het Concerthuis.
Op de laatste locatie werd er twister
gespeeld en werd de sjoelbak tevoorschijn
getoverd. Dit was de laatste activiteit voor
de EJC ’14-’15. Vanaf nu moet de nieuwe
EJC het zelf doen, maar dat komt vast en
zeker goed!
EJC Beklimming Martinitoren – 19 oktober
Ook dit jaar is de martinitoren weer
beklommen. Met ruim 40 man zijn we op
maandag 19 oktober naar boven gegaan wat
het een erg geslaagde eerste EJC activiteit
maakte. Boven op de toren werd traditioneel
een shotje Martini genuttigd en werd er van
het uitzicht genoten, het was namelijk een
hele heldere dag. Vervolgens werd er
uitgebreid gegeten bij Cantina Mexicana. We
genoten van spareribs, lasagne, burrito’s en
de nodige drankjes. Achteraf is er nog met
een groep gezellig nagechilld, wat de sociale
binding absoluut heeft bevorderd!
EJC Poolen – 18 november
Op woensdagavond 18 november vond het
pooltoernooi plaats in poolcafé Streetlife,
georganiseerd door de EJC. Met 38
enthousiaste Ibn’ers werd er in duo’s
gespeeld. Er deden zowel ervaren poolers
mee als mensen die het nog nooit hadden
gedaan en blij waren als ze een bal raakten.
Dit zorgde voor enorm veel gezelligheid.
Uiteindelijk streden in de finale Raoul en
Marc tegen Daniëlle en Frank. Doordat de
zwarte bal in het verkeerde gat werd
gespeeld gingen Daniëlle en Frank met de
winst naar huis. Zij kregen een heerlijk
shotje in het kasteel, waar er na het poolen
nog gezellig werd geborreld.
EJC Feest “voel je thuis, de kroeg is je huis’ – 2
december
Op 2 december vond het eerste EJC feest
plaats. Het feest had het leuke thema ‘voel je
thuis, de kroeg is jouw huis’ waarbij
chillbroeken, afwasborstels en kortpittige

kapsels te zien waren. De opkomst was
groot, zo’n 100 Ibn’ers. Er waren vooral veel
eerstejaars en iedereen had wel zin in een
drankje. Zo vloeide het bier rijkelijk en
werden er genoeg shotjes genuttigd in de
Hotshots. Dit resulteerde weer in een
leeggedronken kroeg. Al met al een geslaagd
feest!

EJC Kerstgala – 17 december
Dit jaar vond het EJC kerstgala plaats op 17
december in de Stadhouder. Wij konden
gebruik maken van de bovenzaal, deze was
niet extreem groot, maar dat maakte de
gezelligheid er niet minder op. Er werden
foto’s gemaakt met een lijst en papieren
attributen, dit gaf een mooi effect. De deal
was om onbeperkt te drinken voor 20 euro
en dit werd dan ook volop gedaan waardoor
de sterke drank niet aan te slepen was. De
muziek werd verzorgd door twee eerstejaars,
Jorge en Sander. Dit alles leidde ertoe dat de
brakke vrijdag die hierop volgde een mooi
moment was om de kerstvakantie in te
luiden.
EJC Filmavond – 11 februari
Op donderdagavond 11 februari werd de
blauwe zaal bezet door ongeveer 35 Ibn’ers.
Dit maal niet om college te volgen maar om
een film te kijken. De EJC had een mooie
film uitgezocht, namelijk Chef. Dit ging over
een kok die een ontslagen werd en een
foodtruck oprichtte. Het was een komische
film. Iedereen had zijn eigen hapjes en
drankjes meegenomen waardoor de blauwe
zaal was omgetoverd tot een echte
bioscoopzaal.
EJC Feest “Terug naar het verlee” – 14 april
Het tweede EJC feest van het jaar werd
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gehouden op donderdag 14 april. Het thema
van dit feest was EJC terug in het verlee. Er
waren geweldige outfits te bewonderen in de
Hotshots, zo waren er piraten, indianen,
meerdere Griekse godinnen, keerde Arnoud
terug naar zijn 16de verjaardag en had
Baptiste goed uitgepakt als Napoleon. Zoals
altijd was de vraag naar bier weer groot
waardoor de barmannen overuren draaiden.
Dit resulteerde in een gezellige avond die
nog lang besproken zal worden.
EJC Stefstuntpiloottoernooi – 3 mei
Op dinsdag 3 mei organiseerde de EJC een
jaarlijks terugkomend fenomeen: het
stefstuntpiloottoernooi. De Hotshots was de
plek om dit toernooi te spelen. De barman
arriveerde iets later maar daarna kon de
strijd losbarsten. Na de groepsfase kwamen
er vier groepswinnaars uit de bus die verder
gingen naar de halve finales. Uiteindelijk
werd de finale gespeeld door Simone &
Daniëlle Ruikes tegen Jeroen & Lisa. Dit
laatste duo werd de winnaar van de avond
en ging er met een prachtig zomerpakket
vandoor. In dit pakket zaten waterballonen,
een waterpistool en een opblaaskrokodil. Na
het toernooi werden er nog voldoende
biertjes gedronken en bleef het nog lang
gezellig in de Hotshots.

EJC Feest “Smoor to the Shore” – 17 mei
Op dinsdag 17 mei organiseerde de EJC zijn
laatste EJC feest van dit jaar. Het thema was
smoor to the shore. De locatie van het feest
was verplaatst van de Hotshots naar de
Snowvalley vanwege een verbouwing. Dit
maal was de Snowvalley goed versierd met
slingers en ballonen. Ook waren er meerdere
hawaiikettingen te vinden. Er waren weer
mooie outfits zoals tanktops en een
bierhoed. Ondanks de tegenvallende

opkomst heeft iedereen zich goed vermaakt
en vloeide het bier rijkelijk.
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. De board van
EGEA Groningen bestond dit jaar uit Anja
Boekenoogen, Elisa Lanting, Elza van der
Meer, Hendrik Pries, Marc Boogert, Nick
Klappe (bestuur) en Wiecher Nip.
Introductie internationale studenten – 28 augustus,
10 september, 23 september, 29 januari, 4 februari
en 12 februari
Tijdens de eerste dag van de buitenlandse
studenten aan onze faculteit, 28 augustus,
verzorgde EGEA een deel van de
introductie. De dag begon in de blauwe zaal
met een aantal inleidende praatjes door Paul
van Steen, Nienke Harteveld, Tamara
Kaspers en Terry van Dijk. Hierna werden
de
EIP-studenten
en
de
uitwisselingsstudenten opgesplitst. Beide
groepen kregen een rondleiding door het
Zernike-complex en wat praktische tips voor
het studentenleven in Groningen. Het werd
afgesloten met een korte quiz met onder
andere geografische vragen en vragen over
Groningen en Nederland. De winnaars
kregen fietslampjes en een fietsbel zodat ze
nog beter op de Nederlandse manier van A
naar B kunnen reizen.
Om de buitenlandse studenten wegwijs te
maken in Groningen en wat te vertellen over
de geschiedenis van de onze mooie stad
hield EGEA een stadswandeling. Met de
groep uitwisselingsstudenten werd er door
de stad gestruind en werd er stilgestaan bij
de leuke plekjes van de binnenstad. Op een
ander moment gingen de studenten D’Olle
Grieze van binnen bekijken en deze daarna
uiteraard bewandelen tot het hoogst
begaanbare punt. Nadat het uitzicht op de
stad goed was bekeken werd er een drankje
gedaan in Gronings bekendste kroeg, De
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drie gezusters. Bij de introductieperiode
hoorde ook de EGEA barbecue, welke ook
voor Nederlandse studenten toegankelijk
was.
De introductiedag in het tweede semester
was op een zelfde manier verlopen. Ook
werd er weer een stadswandeling gedaan er
werd de Martinitoren beklommen. Als
introductieactiviteit organiseerde EGEA op
4 februari een running dinner. De studenten
gingen in drie groepen langs de
studentenhuizen van commissieleden van
EGEA waar ze hun voor- hoofd- en
nagerecht kregen. Dit was een leuke manier
voor de buitenlandse studenten om
Nederlandse studentenhuizen te zien. De
avond werd afgesloten in centraal afgesloten
in café Peter Pan bij Oosterhaven waarna
een paar exchange students met de
commissie meegingen naar de Warhol om
wat pasjes te wagen.
EGEA International BBQ – 10 september
Op 10 september verzorgde EGEA een zeer
geslaagde barbecue in het Noorderplantsoen
voor Nederlandse
en internationale
studenten aan de faculteit. Het gezelschap
was goed verdeel want er waren 33
Nederlanders en 35 internationalen. Voor er
begonnen kon worden met eten werd er een
integratie-activiteit gedaan in de vorm van
een kleine speeddate-sessie. Dit had zijn
vruchten afgeworpen want nadat de buiken
vol waren met vlees en salade werd er in
gemixte groepjes nog een tijd nagepraat
onder het genot van een biertje.

EGEA Annual Congress – 20 t/m 25 september
Van 20 t/m 25 september 2015 vond het
EGEA Annual Congress plaats in Someren.

Dit jaar werd het georganiseerd door EGEA
Utrecht met als thema ‘Driving into the
future – AC 2015 on Sustainable Mobility’.
Van EGEA Groningen waren vier mensen
aanwezig. Zoals gebruikelijk bestond het
programma uit workshops, excursies,
lezingen en natuurlijk feestjes. In
tegenstelling tot andere congressen werden
dit keer de workshops niet door studenten
zelf, maar door professionals (waaronder de
enige echte Marien de Bakker) gegeven.
Excursies gingen onder andere naar de
haven van Rotterdam en het Ruimte voor de
Rivier project bij Nijmegen. Nieuw dit jaar
was een Debat, waarbij gastsprekers eerst
onderling hun standpunten noemden, en de
deelnemers vervolgens in 2 kampen tegen
elkaar konden debatteren.
Naast deze vakgerelateerde activiteiten, is de
hoofdreden dat dit congres georganiseerd
wordt de General Assembly, oftewel de
ALV van EGEA Europa. Op deze ALV zijn
de vertegenwoordigers van de meer dan 90
entiteiten uit heel Europa bijeen om te
discussiëren over de vereniging, het
dechargeren en aanstellen van een nieuw
bestuur, en, het spannendste, besluiten waar
het volgende AC gaat plaatsvinden. De strijd
was tussen Zagreb en Zürich, en werd
gewonnen door Zürich met één stem
verschil.
Natuurlijk kunnen de feestjes in de avonden
niet ongenoemd blijven. Hoewel Utrecht erg
zijn best deed zich te presenteren als een
serieuze, professionele entiteit, hebben ze
toch een avondprogramma in elkaar gezet.
Op de eerste avond was er een pubquiz,
waar in teams vragen beantwoord werden
over Geografie en Nederland. De tweede
avond heette de Dutch Night, en stond in
het teken van traditionele Nederlandse
activiteiten
als
koekhappen
en
spijkerpoepen. De Cultural Fair op de 3e
avond is een terugkerend evenement op elk
congress, waarbij elk land traditionele hapjes
en drank meeneemt. Natuurlijk moet je als
echte geograaf van elk land minstens één
drankje geproefd hebben. De 4e avond was
een relax night, om uitgerust te zijn voor de
5e avond, de Beer Drinking Contest. Meer
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dan 20 teams strijden in een tournament om
wie het snelste 5 biertjes kan adten, zonder
fouten te maken of te morsen. Dat dit een
belangrijk onderdeel is van een Congres
blijkt wel uit het feit dat het nieuwe bestuur
van EGEA Europa de finale wist te
bereiken.
EGEA Pubquiz – 2 december
Op 3 december organiseerde EGEA
Groningen een pubquiz in Café Peter Pan.
Naast
Ibn’ers
waren
er
ook
uitwisselingsstudenten bij elkaar gekomen
om op een gezellige manier hun algemene
kennis te testen. Na de quiz werd er nog
lekker nagezeten onder het genot van een
hapje en een drankje.
EGEA Uitwisseling Marburg – 4 t/m 6 december
Vrijdagavond 4 december ontvingen vier
van onze studenten vijf studenten uit
Marburg. Er was chili con carne gemaakt
waarna er rustig geborreld werd en later ging
de groep de stad in.
De volgende dag ging het gezelschap vroeg
naar de Martinitoren, hier mochten ze helaas
niet naar binnen omdat het te hard waaide.
Daarna werd er een kleine stadswandeling
gemaakt waarbij verschillende hofjes en
bekende plaatsen werden bezocht. Ook
werd er een bezoek gebracht aan het
universiteitsmuseum, wat als erg boeiend
werd ervaren. Er werd gelucht bij de
HEMA, daarna werd er nog wat
rondgeslenterd door de stad en als afsluiter
van de middag werd er koffie gedronken bij
Doppio. Die avond werd er zuurkool
stamppot met Unox rookworst gegeten. De
groep was niet meer de stad in gegaan maar
onder genot van glühwein is het
desalniettemin wel laat gemaakt.
Zondag waaide het minder hard en mocht
men wel de Martinitoren op. De Duitse
studenten kochten nog wat Hollandse
lekkernijen en na lunch vertrokken ze weer
naar Marburg. Het was een erg leuk
weekend en er werd al uitgekeken naar de
teruguitwisseling.

Western Regional Congres – 29 maart t/m 3 april
Het Western Regional Congress 2016 werd
dit jaar georganiseerd door EGEA Graz, van
29 maart t/m 3 april. Het thema was ‘The
Power of Water – Shaping landscapes and
Society’. De officiële openingsceremonie
vond plaats op de Universiteit van Graz,
waarna we met bussen vertrokken naar de
eigenlijke congreslocatie in Annaberg bei
Mariazell. Dit is het belangrijkste evenement
van de Western Region, de regio waar
EGEA Groningen bij hoort. Het
wetenschappelijke programma 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 van
EGEA Europa. De congreslocatie lag
midden in de Alpen en was een goede
uitvalsbasis voor de vele actieve excursies
die georganiseerd werden. Van wandelen tot
wijnproeven, er was voor ieder wat wils.
BeNDeLux weekend 2015 – 29 april t/m 1 mei
Het jaarlijks terugkerende BeNDeLux werd
dit keer georganiseerd door EGEA Gent en
EGEA Leuven. Het was in het Belgische
Nieuwpoort, op een oud binnenvaartschip.
Dit keer waren er vier Groningers aanwezig.
Door de nogal westelijke ligging en
gebrekkige openbaar vervoerverbindingen,
waren er dit jaar helaas geen Duitsers
aanwezig. Nieuwpoort ligt vlak aan zee en
we hebben natuurlijk de prachtig
volgebouwde Belgische kustlijn bezocht.
Ook was die kleine excursie een korte
ontsnapping aan de grote hoeveelheden Cara
die leeg gedronken moesten worden. Het
was zoals altijd weer een erg gezellig
weekend!
Excursiecommissie (Ex’cie)
De excursies van het jaar 2015-2016 worden
georganiseerd
door
de
volgende
enthousiaste commissieleden: Anneloes
Bouma, Bart-Peter Smit, Ewout de Jong,
Frank Riemersma, Kjeld Brinkman, Marijke
Molema, Rolf de Jong en Daniëlle Eleveld
vanuit het bestuur. De Excursiecommissie
heeft een topjaar gedraaid met hoge
opkomsten bij interessante excursies!
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Excursie Seaports – 12 juni
Op de vroege morgen van vrijdag 12 juni
verzamelden 19 mensen zich op het centraal
station om de trein naar het nog hogere
noorden te pakken. In Delfzijl bezochten we
het kantoor van Groningen Seaports waar
we een presentatie kregen over de havens in
Delfzijl en de Eemshaven. Dit gebied werd
nog beter in beeld gebracht door de virtual
reality show die we hierna gepresenteerd
kregen. Vervolgens vertrokken we met een
bus naar de Eemshaven waar we nog een
rondleiding kregen en we de opgedane
kennis meteen terugzagen in het gebied.
Hierna werden we weer afgezet bij het
treinstation in Delfzijl.
Excursie NAM – 19 juni
Vrijdagmiddag 19 juni vertrokken we met
23 man met de bus richting Langelo. Hier
bezochten we de ondergrondse gasopslag
van de Nederlandse Aardolie Maatschappij.
Na wat koffie en thee en een inleidend
praatje van het Hoofd Operaties, dat
voornamelijk inging op hoe men probeert de
gasopslag goed te laten passen in de
omgeving, kregen we een rondleiding over
de locatie. Met een bus verkenden we het
terrein en werden we onderweg bijgepraat
over wat we zagen en waar alles voor diende.
Hierna vertrokken we weer richting
Groningen.
Excursie Rioolwaterzuivering– 18 september
Vrijdagmiddag 18 september fietsten we met
zo’n
15
geïnteresseerden
richting
Garmerwolde, waar we ons samenvoegden
met een enkeling die met de bus was
gekomen.
Bij
de
rioolwaterzuiveringsinstallatie
in
Garmerwolde kregen we eerst, onder het
genot van een kopje koffie of thee, uitleg
over het reilen en zeilen van de organisatie
en een beknopte uitleg over de werking van
een dergelijke installatie. Vervolgens
mochten we het terrein op voor een
uitgebreide rondleiding. Al met al een
leerzame middag.
Excursie Bierbrouwerij Maallust – 13 november
Vrijdag
13
november
vond
de
overdrachtsexcursie van de Pokedex’cie en

de Inspex’cie plaats. Met 26 man kwamen
we aan het begin van de middag aan bij de
bierbrouwerij Maallust in Veenhuizen. We
werden ontvangen in het proeflokaal,
vanwaar we een rondleiding door de kleine
brouwerij kregen. Ondertussen werden ons
vier lekkere speciaalbiertjes aangeboden. De
één was nog lekkerder dan de ander, zo
bleek ook uit de prijzen die sommige biertjes
gewonnen hebben. Na deze rondleiding en
proeverij bleven we nog even hangen voor
een biertje, een tosti of om wat bier in te
slaan. Al met al een geslaagde middag en een
mooie overdrachtsexcursie.

Excursie Traumahelikopter – 24 november
Op dinsdag 24 december was er een grote
groep Ibn’ers te vinden in het UMCG.
Gelukkig ging het niet om een ziektegeval
maar om een excursie naar de basis van de
traumahelikopter. Meneer Sjon kwam ons
halen bij de hoofdingang en bracht ons naar
de hangar van de heli op het dak van het
UMCG. We kregen een algemene uitleg over
het team van de traumaheli, bestaande uit
een piloot, een gespecialiseerde arts en een
verpleger. Ook ging de grote deur nog even
open waardoor we een kijkje kregen bij een
van de mooiste uitzichten van de stad: het
heliplatform! Ondanks het gure weer was
het een interessant bezoek wat de ogen van
velen deed openen over het heldenwerk van
het Mobiel Medisch Team.
Excursie Kerstmarkt Leer – 12 december
Traditiegetrouw vertrokken wij vrijdag 11
december met een groep enthousiaste
Ibn’ers naar Duitsland om ons een middag
te vermaken op de kerstmarkt van Leer. Na
wat vervelende aansluitingen van trein op
bus kwam de groep uiteindelijk aan in het
gezellige Leer. We begonnen met een korte
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stadswandeling waarbij we langs de
hoogtepunten van het stadje trokken. We
hebben onder andere de Hoofdstraat, de
haven en enkele kerken verkend. Hierna
kreeg men vrije tijd en hebben velen
genoten van bratwurst, bier en andere
lekkernijen. Na een geslaagde middag
vertrok iedereen op eigen gelegenheid weer
naar Groningen.
Excursie Aquaduct Leeuwarden – 12 februari
Vrijdag 12 februari vertrokken we met 20
enthousiastelingen met de trein naar
Leeuwarden om daar de aquaduct, die nog in
aanbouw is, te bezichtigen. We werden
warm ontvangen met koffie en thee in een
zaal bij Heijmans waar ook een maquette
van het project te bewonderen was. Er werd
ons verteld hoe het hele project in elkaar zat,
hoe het proces verliep en welke problemen
er bij kwamen kijken. Vervolgens hebben we
onze laarzen, hesjes en helmen aangetrokken
en zijn we ook daadwerkelijk de bouwplaats
op geweest. Hier werd nog meer duidelijk
over het bouwproces en was er gelegenheid
voor het stellen van vragen. Hierna ging
ieder zijn eigen weg. Al met al een erg
geslaagde en interessante excursie!
Excursie Rechtbank – 23 maart
Woensdag 23 maart verzamelden een groep
vroege vogels al op tijd voor de rechtbank
om twee politierechtzaken bij te wonen.
Nadat we alle 24 door de scan waren
geweest en onze tassen hadden ingeleverd
konden we plaatsnemen in de rechtszaal. We
hebben twee zittingen bijgewoond. Er
werden geen zware straffen opgelegd,
aangezien er bij politierechtszaken geen
heftige delicten worden besproken. Het was
leuk en zeer interessant om zulke zaken eens
mee te maken. Al met al een boeiende
ochtend.
Excursie Spoorzone Groningen – 20 april
Woensdagmiddag 20 april was er weer een
drukbezochte excursie. Dit keer brachten we
een bezoek aan de spoorzone van
Groningen. Hier kregen we eerst een
rondleiding door een medewerker van de
provincie. We mochten zelfs het oude
seinhuisje in om zo een goed overzicht van

het gebied te krijgen. Hierna kregen we een
presentatie, verzorgd door medewerkers van
Gemeente Groningen. Uit de rondleiding en
de presentatie werden de toekomstplannen
voor het stationsgebied duidelijk. Hierna was
het aan onszelf de taak om ons te verdiepen
in enkele cases. Na een uur te hebben
gewerkt aan de cases mochten we onze
pitches houden. Deze werden erg goed
ontvangen door de Gemeente en sommige
ideeën waren zelfs al verwerkt in hun
plannen. Rond half zes verlieten we voldaan
het pand van de Gemeente.
Lezingencommissie (Le’cie)
De lezingencommissie heeft dit jaar een erg
goed jaar gehad. Met de hoogste gemiddelde
opkomst per lezing van de afgelopen 5 jaren
kan de commissie trots zijn. De groep
bestond afgelopen jaar uit de volgende
personen: Allard Roest, Jan Ype de Vries,
Jeroen de Regt, Marije Kootsta, Robin Neef,
Ronald Kleine en Raoul Steyvers vanuit het
bestuur.
Lezing Recht en Ruimte in Groningen – 14
oktober
In oktober zaten we twee dagen op rij in
café the Crown. De tweede keer was voor de
eerste lezing van dit collegejaar, gegeven
door lid van de Raad van Advies,
Constantijn de Lange. Hij is jurist,
gespecialiseerd in wetgeving omtrent
aardbevingenschade. Het eerste deel van de
lezing betrof een uitleg van de situatie in
Groningen. Wat is er gaande en welke
partijen zijn hierbij betrokken? Het valt de
juristen op dat de geografen niet veel bezig
zijn met de problematiek in het
aardbevingsgebied. Deze stelling was de
aanleiding voor de discussie die volgde op
het eerste deel. De zaal deed goed mee en
een levende discussie over rol van geografen
in dit probleem vulde de rest van de avond.
Door het hoge interactieve gehalte was het
een geslaagde avond!
Lezing St Petersburg – Nieuw Amsterdam? – 9
november
Voor de tweede lezing van het jaar pakte de
commissie groot uit: de Senaatskamer in het
Academiegebouw was het toneel van deze
avond, geleid door niemand minder dan de
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directeur
van
het
NederlandRuslandcentrum.
Professor
van
Koningsbrugge nam ons mee in de
geschiedenis van de stad Sint Petersburg en
de rol van Peter de Grote daarin. Een groot
deel van het verhaal ging over de reis en het
verblijf van Peter in Nederland. Dit bezoek
had namelijk een grote invloed op de
ruimtelijke ontwikkeling van Sint Petersburg.
Zoals je gewend bent van een uitmuntende
geschiedenisleraar was het een meeslepend
verhaal waar iedereen aandachtig naar
luisterde die eindigde met een groot salvo
scherpe vragen vanuit de zaal. Al met al en
verrijkende avond op een mooie locatie!

Lezing Met het OV de wereld een beetje verbeteren
– 15 februari
Op maandag 15 februari hield het hoofd
ontwikkeling van OV-bureau GroningenDrenthe, Erwin Stoker, een lezing over het
OV-netwerk rondom Groningen, met
vooral de focus op het busnetwerk. Met een
onverwachte hoge opkomst van 33
aanwezigen wist de spreker iedereen in de
zaal enthousiast te krijgen over het Qlinknetwerk. Na een korte uitleg over de
context, kregen we een uitgebreid inzicht
over de toekomstplannen van het
busnetwerk. Vanwege het hoge aandeel
planologen in de zaal barste de discussie na
afloop goed los en werden er veel
prikkelende vragen gesteld.
Lezing Erflaters van de FRW deel 2 – 22 maart
Ons erelid Piet Pellenbarg stond op dinsdag
22 maart weer voor een goed gevulde zaal.
Waar hij eind 2014 was begonnen met een
reeks lezingen over de geschiedenis van de
faculteit, en dan met name de belangrijke
figuren van de faculteit – decanen, docenten,

sleutelfiguren. Het eerste deel van de lezing
was een korte terugblik op het vorige deel.
Wie hebben het fundament gelegd van de
FRW en wie hebben daarop voortgebouwd?
Leuke anekdotes in combinaties met foto’s
gemaakt door Piet zelf gaven een goed
inzicht in de tijd van 1960-1980. In het
tweede deel kwam er een meer ‘actueel’ deel
van de geschiedenis aan het licht. Een aantal
belangrijke personen werden bij langs
gegaan en er werd een tijdbalk getoond met
de ontwikkeling van het aantal studenten aan
de faculteit. Er was duidelijk te zien dat
bepaalde keuzes (het aanbieden van een
groot aantal masters) zorgde voor een
toename van studenten. Dhr. Pellenbarg
sloot af met een overzicht van de
verschillende plekken waar de faculteit
gehuisvest was gedurende de jaren. We
kijken met smart uit naar deel 3 van deze
serie, en hopelijk zelfs een deel 4!
Lezing De rol van sterrenkunde en ruimtevaart in
de wereldeconomie – 11 april
Ditmaal gaf de lezingencommissie de kans
aan een insider om al zijn kennis te delen
met ons over een zeer boeiend onderwerp.
Oud-bestuurslid Robin Groenewold heeft
namelijk enorm veel kennis over
sterrenkunde en ruimtevaart. Omdat hij deze
fascinatie al een tijdje heeft, kon hij een
interessant verhaal houden waar wij
geografen en planologen veel van kunnen
leren. Na het verhaal van Robin werd de
groep in tweeën gesplitst, waarna de ene
groep een uitleg kreeg over het programma
Stellarium, waarmee het universum heel
mooi gesimuleerd kan worden, en ook de
toekomst bekeken kan worden. De andere
groep kreeg een rondleiding bij Sterrenwacht
Blaauw, in de koepel bovenop het
Bernoulligebouw. We mochten met de
telescoop een aantal elementen in de hemel
bekijken, waaronder Jupiter en de maan. Het
was een verassend leuke lezing met originele
toevoegingen door mensen van de
sterrenwacht.
Lustrumcommissie
De lustrumcommissie is natuurlijk een
speciale commissie. Eens in de vijf jaar
wordt er een lustrum georganiseerd
waardoor er niet jaarlijks een wissel
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plaatsvindt. Anderhalf jaar van te voren, in
december 2014, was deze lustrumcommissie
al aangesteld. Een groep zeer enthousiaste
leden, inclusief twee kersverse eerstejaars,
begonnen aan een lange rit: het organiseren
van het elfde lustrum van Ibn Battuta.
Arnoud Damen, Elroy van Ostheim, Nick
Klappe, Paul Steeneken, Renske Simon,
Marins Hettinga, Raoul Steyvers en Steven
Wester vanuit het (destijds) bestuur. Een
half jaar na de aanstelling gingen twee van
deze mensen, Nick en Raoul, het nieuwe
bestuur doen. Ook begonnen twee
commissieleden, Elroy en Marins, aan een
jaar Pro Geo. Halverwege de rit, in
september 2015, viel Paul Steeneken tijdelijk
uit waardoor er een nieuw commissielid
werd gevraagd, Peter Schotsman. Vlak
voordat het lustrum dan eindelijk begon,
namen Elroy en Arnoud zitting in het
kandidaatsbestuur, en bleek dat Renske een
jaar Pro Geo ging doen. Ondanks al deze
drukke schema’s en agenda’s is het de
commissie gelukt om een onvergetelijke
week neer te zetten. De commissie kan trots

zijn op deze prestatie!
Elfde Lustrum: “Schokbestendig” – 20 t/m 29
mei
Reisweekend Ardennen – 20 t/m 22 mei
Om het lustrum zo goed mogelijk te
beginnen is ervoor gekozen om het
reisweekend direct in het eerste weekend te
laten plaatsvinden. Op vrijdagochtend
verzamelde er een enorme groep Ibn’ers bij
de Kiss & Ride op het station om

vervolgens in een grote colonne busjes af te
reizen naar het zuiden. Zeven busjes
vertrokken naar de Ardennen. De stemming
zat er direct goed in, wat viel af te zien aan
de luide muziek die uit de busjes kwam.
Aan het begin van de avond kwamen we aan
in het dorpje Steinbach, vlakbij de grens met
Luxemburg. De accommodatie voor het
weekend was een kampeerboerderij
gevestigd in een gerenoveerde stal. Op de
begane grond was een enorme zaal met
tafels en banken en een podium. Ook was er
een open keuken met een zeer groot
gasfornuis, welke goed van pas kwam bij het
koken voor zo’n 70 man. De maaltijd betrof
een heerlijke nasi goreng met spiesjes saté in
pindasaus. Een waar culinair hoogstandje,
bereid door busje 1.
Na het eten werden er groepjes gemaakt
voor de wandeling. Er werd in groepjes een
mooie tocht afgelegd door het heuvelachtige
landschap waarbij er op verschillende
plekken opdrachten gedaan moesten
worden, zoals het mummificeren van een
groepslid of het met de mond overgeven
van een negerzoen. Waarschijnlijk vanwege
het feit dat het donker werd, maar dat is niet
zeker, waren er twee groepen die helaas de
weg kwijt waren geraakt. Oei oei oei, dat
noemt zich dan geograaf… Uiteindelijk zijn
alle groepen weer veilig thuisgekomen, mede
doordat een lustrumcommissielid zo
vriendelijk was om de verdwaalde mensen
op te halen in het bos. Na de wandeling is er
nog gezellig nagepraat in de boerderij onder
het genot van een biertje en een chipje.
Zaterdagochtend moest er vroeg opgestaan
worden om op tijd te vertrekken richting de
eerste activiteit: kanoën in de Ourthe, een
prachtig meanderend riviertje in de
Ardennen. In tweetallen werd de heftige
kanotocht afgelegd, waarbij zeker niet
iedereen droog het einde heeft gehaald.
Door het lekkere weer vond iedereen dit een
erg leuke en geslaagde activiteit! Bij de
terugrit naar de boerderij liepen de
spanningen hoog op, waar bleek dat er een
wielerwedstrijd gaande was in het gebied.
Dit zorgde namelijk voor de nodige
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vertraging en ergernissen. Nadat iedereen
zich even had opgefrist, stapten we weer in
de busjes om naar het dorpje Achouffe te
gaan, waar de brouwerij van het zeer
bekende biermerk La Chouffe gevestigd is.
Het volgende programmapunt was namelijk
een rondleiding in deze brouwerij. Een hele
lieve mevrouw liet ons de ketels zien waarin
het bier gebrouwen werd en legde uit hoe dit
proces werkte. We mochten ook de losse
ingrediënten van de bieren even ruiken en
proeven. De rondleiding werd afgesloten
met het proeven van de biertjes zelf, in een
mooi proeflokaal.

Bij terugkomst op de kampeerboerderij was
het tijd voor een ander busgroepje om te
koken. Ditmaal stond er pasta popeye op het
menu, wat pasta met spinazie en spekjes
inhoudt. Er was gelukkig een zeer grote
hoeveelheid bereid waardoor iedereen lekker
z’n buikje rond kon eten. Het
avondprogramma van deze dag bestond uit
een ouderwetse bonte avond. De
verschillende busgroepjes kregen een thema
toegewezen waarmee ze een stukje moesten
voorbereiden. Dit kon een toneelstukje zijn,
een liedje of zelfs een musical: alles was
mogelijk. Er kwam dus ook van alles
voorbij: een groepje was de jury van de hele
avond, een groepje hield een paardenrace en
een groepje deed een toneelstukje over een
wereldreis naar Bangkok. Met de nodige
blikjes Cara bier zat de sfeer er goed in en
was het een enorm geslaagde avond.
Zondagochtend was het helaas alweer tijd
om in te pakken en op te ruimen. Na het
ontbijt werd de corveeronde netjes
afgewerkt en kon er weer ingestapt worden
in de fijne busjes. De terugreis verliep

voorspoedig. De lustrumcommissie had
echter nog een laatste verrassing in petto
voor de deelnemers: een bezoek aan een
kamelenboerderij in Limburg. Nabij het
dorpje Beesel woont namelijk een man die
een aantal kamelen houdt. Deze beesten
geven kamelenmelk wat gebruikt kan
worden voor verschillende (eetbare)
producten. Het was voor velen erg leuk om,
na een lange tijd lid te zijn geweest van deze
vereniging, voor het eerst een kameel te
zien. Na het bezoek aan deze boerderij werd
de terugweg vervolgd richting Groningen,
waarbij onderweg nog even goed geluncht
werd bij de McDonalds. De lustrumreis was
een groot succes. Het lustrum had op geen
enkele manier beter ingeluid kunnen
worden.

Maandag 23 mei, openingsreceptie en openingsfeest
De officiële opening van het lustrum begon
echter pas een dag na het weekend. Op de
maandag verklaarde de lustrumvoorzitter het
lustrum officieel tot geopend tijdens de
openingsreceptie in het Van Swinderenhuys.
Deze prachtige locatie vormde het toneel
voor speeches van de voorzitter, Gerben
van der Pijl, en de decaan Oscar
Couwenberg. Met een prima aanwezigheid,
onder andere inclusief een aantal docenten
van de faculteit, was het een mooi begin van
het lustrum. De hapjes en drankjes waren
een welkome toevoeging hieraan.
Het echte feest bastte diezelfde avond los in
de club van het News Café, gevestigd in hun
kelder. Er wordt gezegd dat dit vroeger een
schuilkelder was, wat het thema zeker zou
complimenteren, maar dit kunnen wij niet
bevestigen. Het was in ieder geval een erg
mooie zaal om de opening van het lustrum
te vieren onder het genot van een heerlijk
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biertje. De opkomst was zeer goed voor een
feest. Vanuit alle jaarlagen waren er veel
aanwezigen, wat tot een divers publiek
zorgde. Er waren zelfs een aantal externe
besturen aanwezig om het festijn met ons
mee te vieren. De twee DJ’s zorgden met
hun goede hitjes ervoor dat er tot diep in de
nacht gedanst kon worden.

Dinsdag 24 mei, lasergamen en casino avond
Nadat iedereen goed heeft kunnen
uitbrakken van het zeer geslaagde
openingsfeest, werd er een lange fietstocht
afgelegd naar Kardinge, waar de eerste
activiteit van dinsdag plaatsvond. Er stond
namelijk een middagje lasergamen op het
programma. Maar niet zomaar lasergamen!
We hadden speciaal voor deze gelegenheid
een bijzondere locatie geregeld voor dit
knalfestijn, namelijk het Bike Park op de
berg bij Kardinge. Dit is in principe een
soort racebaan voor BMX fietsen, maar dat
het een geschikte locatie was voor
lasergamen bleek al snel. Het parcours
bevatte veel smalle gangetjes en kleine
afgrondjes. Er waren ook een paar grote
stukken open veld, waardoor er ook op
lange afstand geschoten kon worden op
elkaar. Er werd in verschillende teams
meerdere potjes gespeeld. Het spel bleek
enorm te bevallen want iedereen deed zeer
fanatiek mee en was razend enthousiast na

afloop. Een enkele (zeer) ouderejaars
verkondigde zelfs dat het het leukste was
wat hij ooit had gedaan. Die viesheid van
zijn kleren kon dit bevestigen.
In den avond stond er een iets elegantere
activiteit op het programma. We doken
namelijk met z’n allen het Holland Casino
in. Met een grote groep mooi geklede
mensen beloofde het een leuke avond te
worden! In de weekendzaal stond een aantal
oefentafels voor ons klaar voor de spellen
roulette en blackjack. Veel mensen maakten
gebruik van deze optie voordat ze begonnen
aan het gokken met echte centen. De avond
verliep erg goed. Voor de één wat meer dan
de ander, maar dat is natuurlijk
onvermijdelijk tijdens een avondje in het
casino. Uiteindelijk gingen er nog redelijk
veel mensen met meer geld naar buiten dan
waarmee
ze
naar binnen gingen.
Gefeliciteerd, goed gedaan!
Woensdag 25 mei, bedrijfsbezoeken, diner en
kroegentocht
Geheel in het thema van het lustrum,
Schokbestendig,
waren
er
twee
bedrijfsbezoeken bedacht om wat dieper de
materie in te duiken. Deelnemers hadden de
keuze tussen Provincie Drenthe en VIIA,
een samenwerking tussen de bedrijven Royal
HaskoningDHV en Visser & Smit Bouw die
zich richt op het detecteren en aanpakken
van aardbevingsgevoelige bouwwerken.
We werden ontvangen met koffie en thee en
een uitleg over de provincie Drenthe.
Daarna volgde al snel een uitgebreide
rondleiding. Het gebouw blijkt recent
verbouwd te zijn en gaat nu erg duurzaam
om met energieverbruik en water. Na de
lunch kregen we een korte opdracht, deze
ging over communicatie. De een had een
afbeelding en de ander moest deze door
middel van omschrijvingen na tekenen.
Vervolgens werd de groep opgesplitst. De
eerste groep ging in gesprek met
medewerkers van de provincie en de andere
groep kon werken aan een casus, waarna de
rollen werden omgedraaid. Ten slotte werd
de casus besproken en werd de dag
afgesloten met een netwerkborrel.
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De andere groep die naar VIIA ging reisde,
zoals het een echte student betaamd, met de
fiets
naar
het
kantoor
op
het
bedrijventerrein ver buiten de stad. Hier
werden we hartelijk ontvangen door de
communicatiemedewerkster met koffie en
thee. Na een introductie over de
samenwerking kregen we door een ingenieur
een technisch verhaal over hoe de
aardbevingen in Groningen eigenlijk
ontstaan en wat de effecten zijn van
aardbevingen op bouwwerken. Aan de hand
van dit verhaal kon hij uitleggen wat de
verschillende maatregelen kunnen zijn die de
schade zo goed mogelijk konden beperken
of zelfs voorkomen. Met deze informatie in
het achterhoofd moesten de verschillende
groepjes aan een case werken: hoe pak je de
aardbevingen het beste aan, maar gebruik je
de crisis ook tot een kans voor
ontwikkeling? Verschillende ideeën kwamen
naar voren en werden beoordeeld door een
aantal experts van de bedrijven. Het was een
informatief en inspirerend bezoek wat voor
velen de ogen heeft helpen openen over de
aardbevingsproblematiek.

Voor het eten van deze avond heeft de
lustrumcommissie een erg lekker diner
geregeld. In de bovenzaal van De Branderij
aan de Poelestraat stonden tafels gedekt
voor de deelnemers. Er kon gekozen
worden uit verschillende voor- en
hoofdgerechten, met een gezamenlijk
nagerecht. Er werd begonnen met een
stokbroodje met kruidenboter of Groninger
mosterdsoep, waarna er voor het
hoofdgerecht gekozen kon worden uit vis,
saté of een vegetarisch pastagerecht,
uiteraard met frietjes en salade, en als

nagerecht een witte chocoladetaart op een
bodem van kandijkoek. Het diner viel bij
velen in de smaak!
Het avondprogramma begon in café Het
Pakhuis. Er stond namelijk een kroegentocht
op het programma. Op deze eerste locatie
werd er een leuk spel gespeeld, petje op
petje af. Dit is een soort quiz waarbij steeds
meer mensen afvallen. De vragen gingen
voornamelijk over het lustrum en de
voorbereiding van het lustrum. Uiteindelijk
kwam er een winnaar naar voren die een
heerlijk emmertje mixdrank won voor in de
laatste kroeg van die avond. Na de quiz was
het tijd om naar de volgende plek te gaan:
Wolter Wolthers. Hier vond een hele andere
leuke activiteit plaats, namelijk karaoke! Het
was al heel snel duidelijk dat veel mensen
niet konden wachten om hun zangkunsten
te tonen aan de groep. Verschillende
samenstellingen van leden kregen de kans
om te shinen op het podium met hun
favoriete meezingers. Na een groepje of 8
was het helaas alweer tijd om door te gaan
naar de volgende locatie: Ocean41! Hier
konden we bij de bar een heerlijk shotje in
ontvangst nemen waarna er lekker gefeest
werd. De stemming zat er goed in, welke in
de laatste kroeg al helemaal uitbarstte tot een
waar festijn. ’t Golden Fust, onze vaste
borrelkroeg, was de plek waar de avond zou
eindigen. Met een gratis fust bier was dit
zeker gelukt. De deelnemers konden
terugkijken op een fantastische avond.
Donderdag 26 mei, brakdag en BBQ
De minst actieve dag van de lustrumweek is
natuurlijk de dag na de kroegentocht: de
brakdag! Zoals bij het programma al was
aangekondigd: op de brakdag hoeft niets,
behalve chillen. De lustrumcommissie had
het scoutingterrein van Scoutinggroep de
Havik daar perfect voor ingericht. Er waren
banken, lekkere stoeltjes, matrassen en een
groot rodeospel. Aan de bar konden koude
drankjes worden gekocht. De ideale
omgeving om uit te brakken en je voor te
bereiden op de barbecue in de avond. Rond
een uur of zes ging die namelijk aan. De
heerlijke geur van bakkend vlees wekte de
honger op bij velen en het werd er goed van

Pagina 43 van 63

FACULTEITSVERENIGING RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN

Ibn Battuta
genomen. De avond werd afgesloten met
het affikken van de nodige pallets die waren
gebruikt als obstakels bij het lasergamen. Zo
hoefden die niet meer opgeruimd te worden
en was er nog mooi vermaak aan het einde
van een gezellig chilldagje.

Zaterdag 28 mei, diner en gala
Op zaterdag had iedereen de kans om even
lekker uit te rusten. Terwijl de alumni op de
alumnidag een volledig dagprogramma aan
het
volgen
waren,
konden
de
lustrumdeelnemers zich voorbereiden op
een heftige nacht. Met het hoogste aantal
deelnemers belooft het gala namelijk een
groot succes te worden. Eerst staat nog het
diner op het programma, welke net als het
gala plaatsvond in Martiniplaza. Vanaf een
uur of zeven druppelden de deelnemers de
zaal binnen en kregen een lekker glaasje
bubbels aangeboden. Om half acht werd
men naar boven begeleid, waar allemaal
mooi gedekte ronde tafels stonden. Het
voorgerecht was een caesarsalade welke op
de tafels geserveerd werd. Hierbij kregen alle
tafels een passend flesje witte wijn. Het
hoofdgerecht was een Italiaans buffet, welke
bestond uit verschillende pasta’s en vlees- en
visgerechten. Alles was erg lekker! Ook bij
het hoofdgerecht werd een passend wijntje
geserveerd, ditmaal een rode. Het dessert
was wederom een buffet, bestaande uit
verschillende ijssmaken en gebak.
Na het eten werd de groep naar beneden
begeleid, naar de feestzaal, waar de band
inmiddels aan het soundchecken was. Om
elf uur ging het dan lost; de band Oud
Schuim speelde een leuke mix tussen hun
eigen nummers en covers die luidkeels
werden meegezongen. Ook werd er nog een

ludieke actie gedaan waarbij twee mensen uit
het publiek op het podium werden geroepen
om elkaar een kusje te geven. Lachen
natuurlijk! Zodra de band klaar was met
spelen begonnen de twee zelfde DJ’s die op
het openingsfeest stonden weer met plaatjes
draaien. Deze hitformule werkte weer als
een trein: het feest barstte wederom los en
met een recordaantal deelnemers was het
gala een groots succes.

Zondag 29 mei, frituurfestijn en eindfeest
De laatste dag van het lustrum brak dan toch
eindelijk aan… Na een hele ochtend en
middag rust konden de deelnemers nog een
avondje genieten van eten en drinken. In
Tram13, een café aan de Gelkingestraat,
stond
een
onbeperkte
hoeveelheid
frituurhapjes en frietjes klaar. In combinatie
met lekkere sauzen was dit de ideale remedie
voor een brak hoofdje. Toen de buikjes rond
waren gegeten ging een grote groep nog
door naar het eindfeest in ’t Golden Fust.
Hier werd het lustrum afgesloten met gratis
biertjes en fijne hitjes van onze grote
vrienden van onze vaste borrelkroeg. Er
werd teruggeblikt op een fantastische
memorabele week waar de daarop volgende
weken nog lang over kon worden nagepraat!
Sport en Spelcommissie (SeS’cie)
Voor alle sportieve activiteiten kon je dit jaar
weer terecht bij de SeS’cie. In februari 2015
begon de volgende groep mensen aan een
jaar SeS’cie: Guus Brinkhof, Henri Batterink,
Elza van der Meer, Erik Hadders, Rolf de
Jong en Steven Wester vanuit het bestuur,
later overgenomen door Daniëlle Eleveld.
Een jaar later nam een nieuwe enthousiaste
groep mensen de commissie over. Ze
hebben al een aantal succesvolle activiteiten
erop zitten! De commissie bestaat uit:
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Danielle Ruikes, Eva Hansen, Jeroen
Koopman, Jim Klooster, Marc Baauw,
Mirjam Kats, Sara Kelly en wordt vanuit het
bestuur begeleid door Daniëlle Eleveld. Zij
zullen zorgen voor een jaar vol met
avontuur, activiteit en diversiteit, zoals ze dit
zelf beschrijven.
SeS’cie Sportdag – 24 juni
Woensdag 24 juni vond de jaarlijkse SeS’cie
sportdag plaats. We fietsen met een groep
naar de Hoornse plas, waar we deze middag
met meer dan 40 leden doorbrachten. Het
was gelukkig droog weer maar niet warm
genoeg voor de slip en slide, die eigenlijk
ook op het programma stond. Ondanks dat
de slip en slide niet doorging hebben we ons
goed vermaakt met voetballen, rugbyen,
flessenvoetbal, frisbeeën en een heuse
bierestafette. Daarnaast werd er ook veel
gerelaxt en gepraat. Al met al dus een erg
gezellige middag, waarna we met velen de
aansluitende barbecue van de EJC hebben
bijgewoond.

SeS’cie Beerpong – 9 september
Woensdag 9 september vond, in navolging
op het grote succes van deze activiteit vorig
jaar, de SeS’cie beerpong plaats. Deze
gezellige en drukke avond vond plaats in
cafe ’t Golden Fust. Na enkele spannende
poulerondes, waaraan 45 mensen meededen,
werd het aantal duo’s dat kans maakte op de
winst steeds kleiner. Tijdens de finale stond
iedereen met spanning toe te kijken of de
winnaars van vorig jaar, Raoul en Eduard,
hun titel konden verdedigen, of dat Team
Niels, bestaande uit Niels en Niels, de
overwinning op hun naam zou zetten.
Uiteindelijk was team Niels de winnaar van
de avond en de bijbehorende eeuwige roem.

SeS’cie Liftweekend – 25 t/m 27 september
Vrijdagochtend 25 september verschenen 28
enthousiastelingen tussen 08.00 en 09.00 uur
op het centraal station van Groningen. Daar
kregen zij de bestemming te horen van het
liftweekend dat de komende dagen zou
plaatsvinden. Er moest gelift worden naar
het mooie plaatsje Ieper in België! De eerste
deelnemers sprintten weg bij het horen van
de bestemming, anderen stippelden eerst
hun plan uit. Hierna volgde een spannende
dag, waarbij het liften bij het ene koppel
makkelijker ging dan bij het andere koppel.
De winnaars van ‘team burgerlijk’, bestaande
uit Veronique en Gerben, waren om 13:45
uur al in Ieper te vinden. Hierna stroomden
één voor één de andere koppels binnen en
uiteindelijk was iedereen rond middernacht
te vinden in de kroegen van Ieper.

De zaterdag begon rustig met een mooie
stadswandeling rond de stad, waarbij we
onder andere de Grote Markt, de
Menenpoort (het monument dat de
gevallenen bij de Eerste Wereldoorlog
herdenkt) en de begraafplaats van de Eerste
Wereldoorlog hebben gezien. Hierna was er
tijd voor de lunch, waarna we met zijn allen
het In Flanders Fields Museum hebben
bezocht, dat net als bijna alles in Ieper
volledig om de Eerste Wereldoorlog draait.
Na dit indrukwekkende bezoek was het tijd
voor wat vrije tijd en ’s avonds hebben we
samen gegeten en de Last Post bezocht,
waar elke avond om 20.00 uur precies de
doden uit de Eerste Wereldoorlog worden
herdacht. ’s Avonds werd er weer gefeest
met de nodige goudgele rakkers in de hand.
Zondagochtend hebben we gezamenlijk de
groepsaccommodatie opgeruimd en zijn we
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met z’n allen richting het treinstation van
Ieper gegaan. Hierna volgde een treinreis,
die door wat oponthoud bij het spoor in
Nederland nog wat langer duurde dan de
reis toch al was. Moe maar vooral voldaan
kwamen we rond acht uur aan in Groningen.
SeS'sie Dropping– 12 november
Donderdagavond 12 november vond de
jaarlijkse dropping van de Sport- en
Spelcommissie plaats. In verschillende
groepen vertrokken de deelnemers naar de
Drents-Friese bossen nabij Hoogersmilde en
Appelscha. In het bezit van genoeg kratjes
bier met inhoud begonnen de vier groepen
aan de tocht in het donkere bos. Onderweg
is men van alles tegengekomen. Niet ieder
groepje heeft de juiste bestemming
gevonden, maar er waren toch enkele
speurneuzen die hun groepje wel de goede
kant op hebben geleid! Achteraf hebben we
met z’n allen een café in Beilen wat
gezelliger gemaakt en de sfeer in de laatste
trein naar Groningen verhoogt.
SeS’cie afvalwedstrijd en wokken- 11 januari – 18
februari
Dit jaar organiseerde de SeS’cie een heuze
afvalwedstrijd om het nieuwe jaar goed in te
luiden. Tijdens het koffieuur van de SeS’cie
op maandag 11 januari stapten 33
deelnemers op de weegschaal om hun
startgewicht te bepalen. De dag erna gingen
we met een groot deel hiervan gymmen in
de gymzaal aan de Ossehoederstraat, wat
zoals elk jaar weer een memorabele activiteit
was. Om het afvallen te stimuleren zou er op
18 februari nog een paaldansclinic
plaatsvinden, maar deze kon helaas niet
doorgaan. We sloten de afvalperiode af door
met z’n allen te gaan wokken bij
Reitdiephaven, waar de weegschaal ook weer
aanwezig was. Dit betekende gratis eten
voor degene die relatief gezien het meeste
was afgevallen. In totaal zijn we met z’n
allen 18,8 kilo kwijtgeraakt, maar de winnaar
was toch echt Amarinske, die maar liefst
5,2% (3,2 kilo) van haar lichaamsgewicht
kwijtraakte!

SeS’cie Gymmen – 12 januari
Dinsdag 12 januari was het weer tijd voor
het jaarlijkse SeS’cie gymmen! Met een stuk
of 20 enthousiastelingen hebben we goed
gebruik gemaakt van de gymzaal aan de
Ossehoederstraat. Om op te warmen
begonnen we met allerlei varianten van
trefbal, waarbij de ballen ons om de oren
vlogen. Hierna werd de gymzaal omgetoverd
om lekker fanatiek te apenkooien. We sloten
de sportieve middag af met pionnenroof,
waarna iedereen zich kon gaan omkleden en
zich klaar kon maken voor de borrel die ’s
avonds plaats zou vinden.
SeS´cie RW-quiz – 3februari
Woensdag 3 februari vond de jaarlijkse
SeS’cie Ruimtelijke Wetenschappenquiz
plaats in de achterzaal van Louis XV aan de
Oude Kijk in ’t Jatstraat. Hier streden 28
koppels om de prestigieuze eer van het
winnen van dit jaarlijkse kennisfeest. De 70
vragen, die opgedeeld waren in 7 rondes,
waren een mooie manier om het
geografische kennisniveau van menigeen wat
op te krikken. In de tussenstand was het
wederom team Glastra en co die het anderen
moeilijk maakte, maar teams Wieke &
Yaniek en Ferry van Kann & Jasper Meekes
leverden de strijd om de titel. Uiteindelijk
wonnen Ferry en Jasper met 40,5 punten de
quiz en kregen beiden een lekker fles wijn
mee naar huis.

Batavierenrace- 22 t/m 24 april
Vrijdag 22 april vertrok een groep Ibn’ers
naar Enschede voor de jaarlijkse
Batavierenrace, een estafetteloop van
Nijmegen naar Enschede. Ook dit jaar
hebben zich weer 25 enthousiastelingen
aangemeld om een weekend mee te gaan
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hardlopen en feesten. In drie verschillende
ploegen werd er hardgelopen. Voor de één
ging dit makkelijker dan voor de ander, maar
iedereen is erin geslaagd een mooie tijd voor
Ibn Battuta neer te zetten! We zijn dan ook
als 174e geëindigd, ruim 50 plaatsen hoger
als vorig jaar, een fantastische prestatie dus.
Op de zaterdagavond was het tijd voor het
grootste studentenfeest in Europa: een groot
tentfeest wat erg gezellig was. Na een koude
nacht vertrok iedereen zondagochtend
vermoeid maar voldaan huiswaarts.
SeS’cie Gotcha! – 2 t/m 17 mei
Ook dit jaar organiseerde de Sport- en
Spelcommissie weer het legendarische spel
met de waterpistolen: Gotcha! Alle
deelnemers kregen twee targets toegewezen
die zij af moesten schieten. De eerste
afvallers waren al na een paar uur in beide
rondes doodgeschoten, anderen schoten er
fanatiek op los. Na een week kwam de
herverdeling waarna er maar weinig mensen
overbleven. Uiteindelijk is Gotcha! na 3
weken gewonnen door Gerben van der Pijl
en Eva Hansen! Hun laatste moorden
werden gepleegd op het laatste EJC feest
van het jaar. Omdat het aantal kills van
beiden dicht bij elkaar lag is de strijd
geëindigd met twee winnaars.
SeS’cie Klimmen - 10 mei
Dinsdag 10 mei verzamelden we met een
groep dappere Ibn’ers voor klimcentrum
Bjoeks bij Kardinge om een avondje de
hoogte in te gaan. We kregen eerst een
instructie over het klimmen en voornamelijk
het zekeren. Hierna gingen we in tweetallen
aan de slag. Als eerste waren de makkelijkere
wanden snel bezet, maar later waagden we
ons ook aan de lastigere klimroutes. Op het
einde kon er nog door de hal geslingerd
worden met behulp van twee instructrices.
Er is veel gezweet en gelachen en angsten
zijn overwonnen! Het was een erg geslaagde
activiteit.
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 Jan-Willem Broersma,
Jeppe de Vries, Luuk Diepeveen, Maaike

Hofman en Wendy Daggenvoorde vanuit
het bestuur.
Wintersportreis La Joue du Loup – 1 t/m 9
januari
Dit jaar ging de wintersportreis naar La Joue
du Loup in de Franse Alpen. Op 1 januari
vertrok de bus met 25 enthousiaste en ietwat
brakke Ibn’ers en 30 studenten van GLV
Idun. Na een lange busreis zagen we een
groen en regenachtig skigebied voor ons. Dit
veranderde op de tweede skidag waardoor
we de week in winterwonderland hebben
doorgebracht. Helaas was deze sneeuw niet
voldoende om meer pistes te openen
waardoor er de hele week maar op een paar
pistes geskied kon worden. Dit mocht de
pret niet drukken want er werd volop
genoten van de apres-ski. Elke dag tussen 16
uur en 17 uur kon er gratis bier genuttigd
worden. Voornamelijk de eerste dag werd er
goed getankt. Maar ook in de avond waren
er vaak Groninger studenten te vinden in de
Yeti bar.

Op donderdagavond werd er een spontane
thema-avond
georganiseerd
waardoor
iedereen in thermokleding en zwemkleding
in de kroeg stond. Toch had deze
hoeveelheid drank geen grote impact op de
skiprestaties, met dank aan de frisse
berglucht. De groep varieerde van beginners
die les moesten nemen tot ervaren skiërs en
snowboarders die allerlei trucjes gingen
uitproberen. Zo was het iedere dag weer
feest op de piste. Op zaterdagavond 9
januari vertrok de bus weer richting
Groningen waardoor we de volgende
middag op een geslaagde reis konden
terugkijken.
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Wintercom Schaatsclinic – 8 februari
Op maandag 8 februari had de wintercom
een
schaatsclinic
geregeld
van
schaatsvereniging
Tjas.
Door
drie
enthousiaste dames werd ons de fijne
kneepjes van de schaatskunst aangeleerd.
Het was voor iedereen een leuk uur. De wat
meer ervaren schaatsers konden hun
techniek verbeteren terwijl de beginners de
basis aangeleerd kregen. Ondanks vallen en
opstaan was het een geslaagde activiteit!
Werkgroep Ameland
Deze werkgroep is een erg welkome
ondersteuning voor het bestuur. De
werkgroep besteedt een zomer lang aan het
voorbereiden van het introductiekamp voor
de eerstejaars studenten. Net zoals de vorige
jaren werd het kamp weer gehouden op
kampeerboerderij Het Zwanewater, op
Ameland. De werkgroep bestond dit jaar uit
de volgende personen: Boeli Boelens, Ellen
Stoppels, Frank Riemersma, Marins Hettinga
en werd begeleid door Raoul Steyvers en
Wendy Daggenvoorde vanuit het bestuur.
Introductiekamp – 4 t/m 6 september
Na een busexcursie kwamen de 104
eerstejaars studenten aan in Holwerd.
Gerben, Daniëlle en Nick wachtten hen daar
op. Zij begeleidden de eerstejaars met de
boot naar Ameland. Op het eiland zelf
wachtten Raoul en Wendy de grote groep op
en met behulp van een oranje paraplu en een
megafoon werd de grote groep naar de
fietsen geleid. Na een korte fietstocht
kwamen de eerstejaars aan op de
kampeerboerderij ‘Het Zwanenwater’, waar
de ouderejaars al op hen wachtten. De
eerstejaars schreven zich in en konden een
kamer uitzoeken. Nadat de kamers
bemachtigd waren was het tijd om te
dineren. Door het oud-bestuur was er een
lekker pasta in elkaar gezet en de pasta
spinazie met spekjes en kaas viel erg goed.
Na het eten konden alle tafels blijven staan
want het was tijd voor de kindercantus.
Onder leiding van de mannen van het
pedelgenootschap
werd
er
voluit
meegezongen met bekende en minder
bekende hitjes, zo maakten de eerstejaars

kennis met het verenigingslied en het
betonlied maar konden ze ook los op
nummers zoals het Grönnenslaid. Hierbij
werden natuurlijk de nodige biertjes
gedronken. Vervolgens zouden er spellen
plaats vinden in het bos, maar door het
slechte weer van die avond zijn deze naar
binnen verplaatst. Dit mocht de pret echter
niet drukken want iedereen kon los met
spellen
zoals
spijkerpoepen
en
parcourslopen. De avond werd afgesloten
met een mooi themafeest ‘I am ae land’.
Verschillende
wereldburgers
kwamen
voorbij. Zo waren er een inwoners van
Jamaica, India en Turkije. Mede door de
muziek van onze drie dj’s werd het een
onvergetelijke avond.
Na een heftig opstaan, volledig inclusief het
traditionele pannen slaan, verzorgden de
heren van het Pedelgenootschap een
intensieve ochtendgymnastiek. Zoals ieder
jaar werd er weer enorm van genoten, vooral
door de ouderejaars. Na het ontbijt gingen
de eerstejaars in groepen op de fiets het
eiland over langs punten waar informatie
werd gegeven over de verschillende
facultaire organisaties. Het weer zat
wederom helaas niet mee maar iedereen was
weer veilig aangekomen op de boerderij,
waar ondertussen door de ouderejaars de
grote spelletjesmiddag was klaargezet.
Tijdens deze spelletjesmiddag gingen de
groepjes eerstejaars langs verschillende
spellen om zoveel mogelijk punten te
scoren. Voorbeelden van spelletjes zijn
onder andere het ballontrappen, meelhappen
en de bierestafette. De winnaar van de
middag mocht het in de laatstgenoemde
activiteit opnemen tegen het bestuur. Ook
streed zoals ieder jaar het oud-bestuur tegen
het huidige bestuur bij deze bierestafette. Na
het uitgebreide diner werden een aantal
dingen
bekendgemaakt:
de
Almanakcommissie
presenteerde
het
schuilthema (A’cie/DC) en de BEC
presenteerde de drie mogelijkheden waarop
gestemd kon worden. Het was mooi om te
zien dat de eerstejaars erg enthousiast waren
hierover.
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Toen de zon eenmaal onder ging, was het
tijd voor het commissiespel. Voor het eerst
werd dit in het nabije bos gedaan. De
groepjes eerstejaars moesten op zoek naar
afvaardigingen van de verschillende
commissies die Ibn Battuta te bieden heeft.
Daar kregen ze een korte introductie over
die commissies en een stempel. Tijdens het
lopen door het bos konden de groepjes ook
gepakt worden door de zogenaamde wolven.
Zij stelden dan een inhoudelijke vraag over
een commissie aan het groepje. Bij een goed
antwoord mochten ze verder, maar bij een
fout antwoord waren ze hun stempel kwijt.
Helaas was het weer erg teleurstellend dus
was iedereen weer blij toen we terugkwamen
op de boerderij. Gelukkig zat de sfeer er
goed in bij het laatste feest van het kamp:
Buiten de Lijntjes! Iedereen had een wit tshirt aan waar met stiften op gekleurd kon
worden. Mensen maakten goed van de
mogelijkheid gebruik om hun jaargenoten
helemaal vol te tekenen en schrijven met
leuke en grappige dingen. Het shirt van de
werkgroep, waar op stond 'Schep een band
op Ameland’ werd bijvoorbeeld beklad met
Terschelling in plaats van Ameland.

Zondagochtend was het gedaan met de pret.
Meer dan honderd brakke koppies zaten
lekker aan het ontbijt toen de laatste
instructies over het opruimen en de reis naar
hun werden verkondigd. Na de corveeronde
werden de fietsen gepakt en gingen de
eerstejaars leden in een mooie colonne terug
naar de boot. De ouderejaars begeleiders
moesten nog even de restjes opruimen en
daarna was het ook voor hen voorbij. Een
leuk introkamp waar nog lang over kon
worden nagepraat!

Werkgroep Bedrijfsbezoeken (WBB)
Voor veel studenten is het nog erg
onduidelijk wat ze na hun studie willen gaan
doen. Vaak weten ze ook niet goed hoe het
werkveld dat aansluit op de studies aan de
FRW eruit ziet. Daarom organiseert deze
werkgroep
enkele
bedrijfsbezoeken.
Studenten krijgen een kijkje op kantoor van
bedrijven die te maken hebben met ons
vakgebied. Dit jaar bestond de werkgroep uit
de volgende personen: Joost Nussy, Rian
van Kempen, Simone Snoek, Tom
Verhoeven, Wolbert van der Haar en werd
vanuit bestuur begeleid door Gerben van
der Pijl.
Bedrijfsbezoek Royal HaskoningDHV – 9
december
Op 9 december zijn we met een groep van
26 man naar Royal Haskoning DHV gegaan
voor een bedrijfsbezoek. Na interessante
presentaties kregen wij een rondleiding door
het gebouw. Hierna gingen we aan de slag
met een interessante casus over de
Drachtsterweg in Leeuwarden. Hier wordt
een aquaduct gebouwd. Is dit wel de beste
oplossing? Na deze casus konden we gezellig
borrelen met enkele werknemers van Royal
Haskoning DHV. Al met al dus een
geslaagde dag.
Werkgroep Schier
Door veel leden van Ibn Battuta wordt het
weekendje
naar
Schiermonnikoog
beschreven als een van de leukste reisjes van
het jaar. Om het weekend zo goed mogelijk
voor te bereiden is er natuurlijk een groep
leuke mensen nodig. Zij zorgen ervoor dat jij
lekker zorgeloos een minivakantie kan
genieten op dit schitterende Waddeneiland.
De personen die dit afgelopen jaar hebben
gepresteerd zijn Anneloes Bouma, Niels van
den Brink, Robin ter Veld, Sanne Feenstra,
Veronique Rietman en Wouter van Heugten
vanuit het bestuur.
Schierweekend – 10 t/m 12 juli
Ook dit jaar vertrokken we weer met een
groep
enthousiaste
Ibn’ers
naar
Schiermonnikoog om het collegejaar goed af
te sluiten. Doordat er dit jaar veel actieve en
gemotiveerde leden zijn was de groep die
naar Schier vertrok groter dan normaal:
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maar liefst 66 mensen zaten er vrijdag 10 juli
op de boot naar dit mooie Waddeneiland.
We konden meteen genieten van het
prachtige weer en de nodige armen en benen
zijn dan ook meteen de eerste dag roodbruin
gekleurd. Voor de vrijdagavond stond een
feest in de planning met als thema ‘Murder
on the Beach’. De avond werd ingeluid met
Bloody Mary’s en het nodige nepbloed. In
bloederige outfits vertrokken we daarna naar
de Toxbar voor een legendarische avond.
De zaterdag werd traditioneel weer ingevuld
door brak op het strand te liggen. De
werkgroep had voor de zaterdagavond een
heus kluifbuffet geregeld voor op de
boerderij. Nadat de nodige spareribs en
kipkluifjes waren genuttigd was het tijd voor
een groot kampvuur op het strand. Na deze
mooie avond op het strand werd er weer
gefeest in de Toxbar. Na schoongemaakt te
hebben vertrokken we zondag weer naar het
vasteland.
Werkgroep Zwemfest
Deze werkgroep kan het best worden
vergeleken met een festivalorganisatie. Dit is
namelijk hun doel: het organiseren van
Zwemfest! Dit jaarlijkse muziekfestival in de
Vera is altijd goed bezocht en een leuke
toevoeging aan de activiteiten die worden
georganiseerd. De afgelopen editie van
Zwemfest
is
vanuit
Ibn
Battuta
georganiseerd door de volgende personen:
Allard Roest, Martijn Graff en Ronald
Kleine vanuit het bestuur.
Zwemfest - 24 september
Op 24 september was het jaarlijks
terugkomende muziekfestival in de Vera.
Samen met Ubbo Emmius, VIP en GLV
Idun hebben we de zalen weer vol kunnen
krijgen met muziekliefhebbers voor alweer
de dertiende editie van dit muziekfestival. Er
waren weer een aantal opkomende bands
aanwezig. De avond werd begonnen door
The Shady Grays. Ze wisten het publiek
enthousiast te krijgen voor de rest die
komen ging. Orange Fox, een Groningse
studentenband wist de sfeer er goed in te
houden met hun stevige nummers.
Vervolgens was het de beurt aan The
Mysterons, bekend geworden op het

prestigieuze Lowlands. Ze maakten de hoge
verwachtingen zeker waar! De hoofdzaal
werd afgesloten door Yakumo Orchestra,
die met een goede mix tussen instrumentale
muziek en techno het gehele publiek aan het
dansen kregen. Ook in de benedenzaal was
er een avondvullend programma. Animal
Antics, Semantic Drift en MOOON waren
voor de liefhebbers een leuke afwisseling op
het hoofdpodium. Na de programmering
werd de avond voortgezet door een aantal
DJ’s die de goede sfeer door wisten te zetten
met fijne disco hitjes. Deze editie van
Zwemfest was weer een enorm succes. Zelfs
3voor12 gaf een goede recensie en dacht
zeker te weten dat het de komende jaren
alleen maar verder zal groeien.
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: de
Battuboyz. Naast de terugkerende activiteiten
zoals Kreunen & Beunen en de Canti is er ook
door het bestuur een activiteit georganiseerd
voor de genootschappen, de genootschapsbattle.

Genootschapsbattle – 1 juni
Op 1 juni was de genootschapsbattle. De
diverse genootschappen die Ibn Battuta rijk
is streden hier tegen elkaar voor de eer en
natuurlijk
een
mooie
prijs!
De
koffieadtwedstrijd werd gewonnen door het
Pedelgenootschap. Zij bewezen dat ze naast
bier ook wel een bakje koffie lusten. De
specialiteit van Colectiva is eten. Helaas voor
hen won Ibn 0 de knakworsteetwedstrijd.
Wat een schande. RP42 is erg goed met
eieren, zij wonnen o.a. het ei gooien en de ei
estafette. Colectiva had
met hun
formidabele speech met op de achtergrond
hun
genootschapslied
de
andere
genootschappen ver achter zich gelaten.
Verder werd er nog getafeltennist, een
rondje om het Duisenberg gebouw gerend
en was er een zoektocht naar Ellen.
Uiteindelijk kwam Ibn 0 als beste
genootschap uit de bus.
Ibn0 Voetbaltraining – 3 juni
Op deze zonnige dag was het mogelijk om
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te gaan voetballen met heg genootschap Ibn
0. Om 17.00 verzamelden de voetballers
zich bij het voetbalveldje de Goudlaan in
Vinkhuizen. Allereerst kregen de voetballers
een professionele warming-up, dat werd
vervolgd met een balletje overtrappen. Toen
iedereen warm en ingespeeld was, kon het
echte werk beginnen. Er was een spannende
wedstrijd van ongeveer twee keer 45
minuten. De uiteindelijke uitslag is
discutabel. Er is deze namiddag in ieder
geval lekker gezweet door de fanatieke
voetballers.

Cantus Pedelgenootschap – 6 oktober
Op 6 oktober hield het Pedelgenootschap
der Ibn Battuta zijn eerste cantus van het
verenigingsjaar 2015-2016. Onder de
bezielende leiding van de Pedellen werd er
door 50 mensen prachtig gezongen in ’t
Golden Fust. Deze editie deed een Pedel
zijn intrede tot het cantus-praesidium; Nick
Klappe fungeerde als procantor. Een aantal
hoogtepunten van de avond waren een adjte
door twee rietjes van een meter en een adtwedstrijd door de gebroeders Boerée tegen
broer en zus Kootstra. Helaas werd het door
het grote aantal bezoekers een beetje een
chaos tegen het einde van de avond. Dit
mocht echter de pret niet drukken want het
was een Zeer memorabele avond!

Cantus Pedelgenootschap – 1 maart
Op
1
maart
organiseerde
het
Pedelgenootschap der Ibn Battuta zijn
tweede cantus van het verenigingsjaar 20152016 in de sociëteit van Unitas. Onder de
bezielende leiding van deze mannen werd
het zoals altijd een prachtige avond zingen.
Deze editie stond in het teken van het
tweede lustrum van het genootschap en
daarom werd hij geleid door Emiel Blok, de
oprichter van het genootschap.
Colectiva: Kreunen en Beunen XXL “Legends from
yesterday” – 12 mei
Op 12 mei 2016 organiseerde het
genootschap Colectiva wederom een
fantastische activiteit, de derde editie van
Kreunen en Beunen. Dit maal vond dit
festijn vol met hapjes en hitjes plaats in de
Sociëteit van Unitas. De mannen van het
genootschap wisselden elkaar af als DJ’s en
de hapjes werden steeds goed aangevuld.
Onder het genot van onder andere gevulde
eieren, komkommerbootjes en soldaatjes
werd er tot in de late uurtjes gedanst.
Nieuw genootschap: Battuboyz
Tijdens de overdrachts-ALV op dinsdag 16
juni is bij het onderdeel W.V.T.T.K. de
aanvraag tot het erkennen van een nieuw
genootschap geaccepteerd. Vijf jongens uit
het tweede jaar vormden een hechte
vriendengroep met als centrale thema’s het
maken van grappen en het eten van pepers.
Rondom deze thema’s wilden ze activiteiten
organiseren voor de leden van Ibn Battuta.
Omdat we het een leuke en originele
toevoeging vonden aan het reeds bestaande
scala van activiteiten, hebben we ze
uitgenodigd om een keertje langs te komen
om het erover te hebben. Zo gezegd, zo
gedaan: een nieuw genootschap was
ontstaan.

Pagina 51 van 63

FACULTEITSVERENIGING RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN

Ibn Battuta

Financieel Jaarverslag
2015-2016

Pagina 52 van 63

FACULTEITSVERENIGING RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN

Ibn Battuta
Financieel Jaarverslag 2015-2016
Voorwoord
In de volgende pagina’s staan de financiële
stromen van Ibn Battuta tussen 1 juni 2015
en 31 mei 2016 uitgelegd en gespecificeerd.
Dit is gebeurd met behulp van het
boekhoudprogramma Conscribo dat wij
sinds ruim 4 jaar gebruiken. Het financieel
jaarverslag bevat een resultatenrekening, de
balans, een overzicht van commissies,
overige activiteiten en reserveringen,
debiteuren en crediteuren en als laatste de
afboekingen.

op €0,- staat, omdat al dit geld gebruikt is in
dit lustrumjaar.
Bij de commissies en activiteiten staan de
kosten en baten uitgewerkt van de
verschillende (commissie)activiteiten die het
afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Bijna
alle commissies hebben quitte gedraaid dit
jaar. Zoals het nu lijkt draait de
lustrumcommissie een verlies. De
Zwemfestcommissie draait een kleiner
verlies dan verwacht. Voor de meeste
overige activiteiten geldt ook dat ze quitte
hebben gedraaid.

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 commissies en activiteten vind je een
overzicht van muterende reserveringen.
Hierbij valt op dat er twee nieuwe
reserveringen bij gaan komen die de
komende jaren van pas zullen komen: de
reservering voor internationalisering en de
reservering voor de website.

Na de resultatenrekening staat de werkelijke
balans op 1 juni weergegeven. Hier staat het
geld op de verschillende rekeningen
weergeven: bankrekeningen, kas, debiteuren,
crediteuren, reserveringen en het eigen
vermogen. Er staat meer geld op de
spaarrekening dan afgelopen jaar, met name
omdat het bedrag aan crediteuren vrij hoog
is zo vlak na het lustrum. 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 carrièredag bij in zit. Ook valt
op dat de reservering voor het lustrum weer

Als laatste wil ik graag de kascommissie
bedanken voor hun wijze advies. Niels, Jos
en Steven hebben altijd snel gereageerd en
goed geholpen met de begroting,
halfjaarverslag en het financieel jaarverslag.

Op de debiteurenlijst die hierna volgt op de
volgende pagina is ruim € 2.700,- afgeboekt.
Dit zijn bedragen die of verjaard zijn,
waarvan contracten in de loop van de jaren
verdwenen zijn, of bedrijven die failliet zijn
gegaan. Ook op de crediteurenlijst is het één
en ander afgeboekt. Dat beide lijsten zijn
ingekort betekent dat de vereniging
gezonder is en het lijkt me een mooi doel
voor de komende jaren om deze lijsten zo
kort mogelijk te houden. De laatste pagina
van het jaarverslag bestaat uit een overzicht
van de gedane afboekingen.

Namens het 55e bestuur van Ibn Battuta,

Daniëlle Eleveld
Penningmeester
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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 EGEA
Overige activiteitensubsidie

17
18
19
20

Koffieuren
Koffieuren (algemeen)
Cafeïnekaarten
Mokken

21
22
23
24
25

Bestuurszaken
Bestuurspakbijdrage
Bijdrage Cadeau Voorgangers
Vaste kosten
Website

26 Commissies en Werkgroepen
27
28
29
30
31
32
33

Ledenactiviteiten/zaken
NGPS
Merchandise
Actieveledenuitje
Commissiekledingbijdrage
Commissiebedankjes
Commissiekamer/koffiekamer

Begroot
resultaat

Resultaat

Verschil met begroting

€ -2.705,96
€ -900,00
€ -840,96
€ -350,00
€ -315,00
€ -300,00

€ -2.494,09
€ -699,73
€ -840,96
€ -349,00
€ -304,40
€ -300,00

€ 211,87
€ 200,27
€ 0,00
€ 1,00
€ 10,60
€ 0,00

€ -1.000,00
-

€ -666,94
€ -1.522,03
€ 855,09

€ 333,06
-

€ -1.200,00
-

€ -1.180,20
€ -424,36
€ -4,75
€ -509,94
€ -42,50
€ -30,14
€ -168,51

€ 19,80
-

€ 400,00
-

€ 605,63
€ -750,98
€ 1.576,00
€ -219,39

€ 205,63
-

€ -1.511,02
€ -400,00
€ -75,00
€ -820,64
€ -215,38

€ -1.603,52
€ -400,00
€ -75,00
€ -820,64
€ -307,88

€ - 92,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ - 92,50

€ - 250,00

€ - 83,70

€ 166,30

€ -2.516,00
€ -16,00
€ -400,00
€ -1.000,00
€ -550,00
€ -450,00
€ -100,00

€ - 2.385,10
€ -16,00
€ -354,84
€ -1.000,00
€ -555,00
€ -400,88
€ -58,38

€ 130,90
€ 0,00
€ 45,16
€ 0,00
€ -5,00
€ 49,12
€ 41,62
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Rekening
34
35
36
37
38

Girugten
Girugten
Girugten drukkosten
Girugten declaraties FRW
Girugten reservering contributie

39
40
41
42
43

Borrels en Feesten
Fusten en borrelhappen
Feesten
Alfabetfeest
Borrels en feesten: overige kosten

44 Lustrum
45 Diverse kosten
46 Diverse kosten
47 Diverse kosten: Onvoorziene kosten
48 Afboekingen
49
50
51
52
53
54
55
56

Baten
Contributie
Reserveringen Contributie
Donateurs
Boekenverkoop
Rente
Acquisitie (vorig boekjaar)
Contract Borrelkroeg

57 Reserveringen
58 Totaal
Binnengekomen en uitgegeven

Begroot
resultaat
€ 0,00
€ 400,00
€ - 3.050,00
€ 1.000,00
€ 1.650,00

Resultaat

Verschil met begroting

€ 1.484,94
€ -51,68
€ - 1.158,08
€ 1.000,00
€ 1.694,70

€ 1.484,94
€ - 451,68
€ 1.891,92
€ 0,00
€ 44,70

€ -1.600,00
€ -1.200,00
€ -400,00
€ 0,00
€ 0,00

€ - 1.610,33
€ -1.200,00
€ - 400,62
€ 27,00
€ -36,71

€ - 10,33
€ 0,00
€ -0,62
€ 27,00
€ - 36,71

€ 0,00

€ - 3,09

€ - 3,09

€ -900,00
€ -650,00
€ -250,00

€ - 198,75
€ - 198,75
€ 0,00

€ 701,25
€ 451,25
€ 250,00

€ 0,00

€ - 1.813,46

€ - 1.813,46

€ 11.286,18
€ 11.000,00
€ -5.500,00
€ 1.100,00
€ 700,00
€ 75,00
€ 2.826,18
€ 1.085,00

€ 11.524,08
€ 11.298,00
€ -5.649,00
€ 1.174,22
€ 704,63
€ 85,05
€ 2.826,18
€ 1.085,00

€ 237,90
€ 298,00
€ - 149,00
€ 74,22
€ 4,63
€ 10,05
€ 0,00
€ 0,00

-

€ - 1.725,00

-

€ 3,20

€ 0,47

€ - 2,73

€ 145.492,60

€ 145.492,13
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Balans
Rekening
Rekening
Evenementen
Spaarrekening
Prepaid creditcard
Kas
Debiteuren
Vooruitbetaalde Bedragen
Totaal

1-6-2015
€ 1.506,58
€ 14,54
€ 9.513,93
€ 5,67
€ 277,85
€ 12.328,07
€ 753,52
€ 24.400,16

31-5-2016
€ 6.425,22
€ 792,06
€ 15.000,00
€ 5,67
€ 508,00
€ 9.637,40
€ 449,50
€ 32.817,85

Rekening
Eigen Vermogen
Reserveringen
Almanakcommissie
Acquisitie
Carrieredag
Lustrumcommissie
Girugten
Financieel Adviseur
Onvoorziene kosten
Statutenwijziging
Penning
Borrels
Commissies en Werkgroepen
Camera
Activiteiten 01-06 en ALV
EGEA summerevent
Internationalisering
Website
Crediteuren
Totaal
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1-6-2015
€ 6.994,85
€ 14.168,05
€ 391,61
€ 2.826,18
€ 1.100,00
€ 5.306,71
€ 1.507,15
€ 251,07
€ 215,00
€ 400,00
€ 373,00
€ 340,00
€ 818,68
€ 400,00
€ 230,09
€ 8,56
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.237,26
€ 24.400,16

31-5-2016
€ 6.845,32
€ 11.140,03
€ 406,66
€ 4.801,30
€ 1.100,00
€ 0,00
€ 1.507,15
€ 251,07
€ 215,00
€ 500,00
€ 353,00
€ 200,00
€ 521,62
€ 259,37
€ 21,30
€ 8,56
€ 250,00
€ 745,00
€ 14.682,50
€ 32.817,85
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Commissies
Almanakcommissie
Afname almanakken FRW
Refidé advertentie almanak
Wizz Scholing advertentie
Pitch & Putt advertentie
Wasmachineverhuur advertentie
Contract borrelkroeg naar almanak
Reservering 22,5% contributie
Verlies van reservering almanakcom.
Almanakker drukkosten
Totaal
Resultaat
Buitenlandse Excursiecommissie
Deelnamegeld
Acquisitie
Bijdrage FRW
Vervoerskosten
Hostels
Activiteiten
Overige kosten
Teruggave deelnemers
Naar reservering com. + werkgr.
Totaal
Resultaat

Kosten

Baten
€ 500,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 100,00
€ 122,50
€ 315,00
€ 2.542,05
€ 354,95

€4.054,50
€ 4.054,50

Kosten

€ 4.054,50
€ 0,00
Baten
€24.010,01
€ 180,00
€ 184,00

€ 14.546,21
€ 2.848,17
€ 2.630,87

Totaal
Resultaat
Sport- en Spelcommissie
SeS’cie sportdag
Activiteitensubsidie sportdag
SeS'cie beerpong
Activiteitensubsidie beerpong
SeS'cie liftweekend
Naar reservering com. + werkgr.
SeS'cie dropping
Activiteitensubsidie dropping
SeS'cie afvalrace + gymmen
Activiteitensubsidie afvalrace +
gymmen

€ 663,39
€ 3.685,30
€ 0,07
€ 24.374,01

Excursiecommissie
Excursie Maallust
Activiteitensubsidie bedankjes

€24.374,01
€ 0,00

Carrièredagcommissie
Sponsoring bedrijven
Deelnemersbijdrage
Locatiekosten
Overige kosten
Promotie
Website
Winst voor Pro Geo
Winst naar acquisitie

Kosten
€ 5.200,00
€ 370,91
€ 227,59
€ 36,30
€ 488,58
€ 732,87

Baten
€ 6.400,00
€ 656,25
-

Totaal
Resultaat

€ 7.056,25

€ 7.056,25
€ 0,00

Kosten
Baten
€ 134,75
€130,00
€ 4,75
€ 134,75

€ 134,75
€ 0,00

€ 10,21
€ 10,21
€ 41,37
€ 41,37
€ 1.188,19
€ 9,89

€ 1.198,08

€ 550,64

€ 527,13
€ 23,51

€ 79,35
€ 79,35

SeS'cie wokken
Activiteitensubsidie wokken

€ 662,50

€ 564,00
€ 98,50

SeS'cie Batavierenrace
Naar reservering com. + werkgr.

€ 914,88
€ 0,12

€ 915,00

SeS’cie klimmen
Activiteitensubsidie klimmen

€ 324,00

€ 72,00
€ 252,00

Totaal
Resultaat

€ 3.781,15

€ 3.781,15
€ 0,00

Wintersportcommissie
Borg
Skipassen
Activiteitensubsidie skipassen

Kosten
€10.985,00
€27,50

Baten
€ 11.000,00

Wintercom schaatsclinic
Activiteitensubsidie schaatsclinic
Totaal
Resultaat
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€12,50
€ 30,00
€ 30,00
€ 11.042,50

€ 11.042,50
€ 0,00
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Eerstejaarscommissie
EJC barbecue
Activiteitensubsidie barbecue

Kosten
€ 267,95

Baten EGEA
€220,00 Barbecue
€ 47,95 Activiteitensubsidie barbecue

EJC speciaalbierentocht
Activiteitensubsidie
speciaalbierentocht

€ 565,90

€ 447,50 Pubquiz

EJC Martinitoren
Activiteitensubsidie Martinitoren

€ 105,98

EJC poolen
Activiteitensubsidie poolen
EJC kerstgala
Naar reservering com. + werkgr.

€ 42,00 Stadswandeling
€ 2.019,80
€ 45,20

EJC eindfeest
Activiteitensubsidie eindfeest

€ 35,93

Totaal
Resultaat

€ 10,18
€ 19,70
€ 202,63

€ 42,00

€ 16,21

Zwemfestcommissie
Verkochte kaartjes
Verkochte kaartjes
Inleg per vereniging

€37,50 Introductiedag september
€ 68,48
Running dinner

Baten
€ 175,00
€ 19,96

€ 10,18

€ 118,40 Activiteitensubsidie pubquiz

EJC Stefstuntpiloot
Activiteitensubsidie Stefstuntpiloot

Totaal
Resultaat

Kosten
€ 402,96

€ 75,00

€ 2.065,00 Bijdrage FRW
Totaal
Resultaat

€ 505,33
€ 710,47

€ 710,47
€ 0,00

Kosten

Baten
€ 6.718,96
€ 4.989,00
€ 14.025,00
€ 1.485,01
€ 895,00
€ 155,00

€ 16,21

€ 35,93
€ 3.098,97

€ 3.098,97
€ 0,00

Kosten

Baten
€297,50

€297,50
€83,70
€ 381,20

€ 297,50
€ -83,70

Lustrumcommissie
Lustrum algemeen
Lustrum acquisitie
Deelnemersinkomsten
Lustrum activiteiten vooraf
Reisweekend
Maandag 23 mei
Dinsdag 24 mei
Woensdag 25 mei
Donderdag 26 mei
Zaterdag 28 mei
Zondag 29 mei
Overig
Lustrummerchandise

Lezingencommissie
Bedankjes
Bijdrage FRW

Kosten
€ 92,17

Baten Totaal
Resultaat
€ 92,17

Totaal
Resultaat

€ 92,17

€ 92,17
€ 0,00
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€ 44,55
€ 725,00
€ 1.485,01
€ 7.901,77
€ 2.177,79
€ 1.124,79
€ 1.947,60
€ 1.360,14
€ 11.979,44
€ 464,50
€ 856,13
€ 1.094,44
€ 31.161,16

€ 256,80
€ 629,30
€ 1.344,00

€ 660,00
€ 31.158,07
€ - 3,09
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Overige Activiteiten
KBE
Deelnemersbijdrage
Vervoerskosten
Hostelkosten
Activiteiten
Activiteitensubsidie
Totaal
Resultaat
Alfabetfeest
Restitutie Alfabetfeest 2015
Aanbetaling 25%
Overige kaarten betaling

Kosten
€ 2.426,80
€ 995,61
€ 925,90

Werkgroep Schier
Accommodatie
Fietsverhuur
Boot
Kampvuur
Boodschappen
Eten zaterdagavond
Overige kosten
Deelnemersbijdrage
Naar reservering com. + werkgr.
Totaal
Resultaat
Werkgroep Ameland
Deelnamegeld
Boodschappen
Accommodatie
Vervoerskosten
Overige kosten en opbrengsten
Totaal
Resultaat

NGPS
Verenigingsbijdrage
Bijdrage FRW
Deelnamegeld
Webhosting

Kosten
€ 200,00

Totaal
Resultaat

€ 332,50

Merchandise

Kosten

€ 90,00
€ 42,50

Baten
€ 184,00
€ 90,00
€ 42,50

€25,74
€

4.348,31

Kosten

€ 4348,31
€ 0,00
Baten
€40,00

€ 62,50
€ 217,50

Deelnemers
Verlies Alfabetfeest 2016
Totaal
Resultaat

Baten
€ 3.957,57
€ 365,00

€ 285,00

€ 316,50
€ -16,00
Baten

Mutsen
Zonnebrillen
Opbrengsten overige
merchandise
Besteed aan
lustrummerchandise

€ 291,61
€ 196,23

€ 175,00
€ 119,00

Totaal
Resultaat

€ 670,84

€ 316,00
€ - 354,84

Boekenverkoop
Opbrengst eerste semester
Opbrengst tweede semester
Aandeel Pro Geo
Losse verkoop

Kosten

Baten
€ 394,22
€ 259,60

€22,00
€ 183,00

€ 18,00
€ 298,00

Kosten
€ 1.570,00
€ 710,55
€ 819,00
€ 20,00
€ 468,22
€ 934,65
€ 47,13

€ 325,00
€ 27,00
Baten
€ 90,00

Totaal
Resultaat
€ 4.482,21

€ 2,66
€ 4.572,21

Kosten
€ 3.188,59
€ 3.741,13
€ 2.963,76
€ 639,12

€ 4.572,21
€ 0,00
Baten
€ 9.824,15
€ 651,83

€ 56,62

€ 10.532,60 € 10.532,60
€ 0,00
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€ 217,94
€268,75
€ 217,94

€ 922,57
€ 704,63
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Reserveringen
Muterende reserveringen
Almanakcommissie
Balans 01-06-2015

01-06 en ALV
Balans

Verbruikt 2015-2016
Vanuit reserveringen
Balans 31-05-2016

€406,66

Acquisitie

Balans

Balans 01-06-2015

Borrels
Balans 01-06-2015

€ 230,00 Kleding Le'cie

€ - 35,00

EJC Feest

€ - 55,84

Mutatie balans EJC barbecue

€ - 4,44

Naar activiteitensubsidie

€ 732,87 Internationalisering
€ 4.801,30
Balans

Balans 01-06-2015

€ - 3,46

Balans 31-05-2016
€ - 5.306,71 Website

€ 0,00
Balans

€ 21,30
€ 21,30
Balans

Balans 01-06-2015

€ 250,00
€ 250,00
Balans

€ 745,00

Balans 31-05-2016

€ 745,00

€ - 310,00 Statutenwijziging

Balans

Naar post borrels en feesten

€ - 30,00 Balans 01-06-2015

€ 400,00

Vanuit crediteuren

€ 200,00 Vanuit reserveringen

Balans 31-05-2016
Commissies en
werkgroepen

€ 200,00

Balans 01-06-2015

€ 818,68

Balans

Balans 31-05-2016
Mutatie balans

Vanuit BEC

€ 0,07

Vanuit EJC

€ 45,20

Vanuit SeS’cie

€ 10,01

Vanuit Schier

€ 2,66

Vanuit reserveringen

€ 250,00

Naar crediteuren
Balans 31-05-2016
Camera
Balans 01-06-2015

€ -605,00
€ 521,62
Balans
€ 400,00

Camera + toebehoren
Balans 31-05-2016
Penning
Balans 01-06-2015

€ - 140,63
€ 259,37
Balans

Mutatie balans

€ 373,00

Reparatie penning
Balans 31-05-2016

Mutatie balans

€ - 20,00
€ 353,00
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Mutatie balans

€ 0,00

Mutatie balans Vanuit reserveringen

€ 340,00

Afboeking Mambo Jambo

Mutatie balans

€ 0,00

Mutatie balans Vanuit reserveringen

€ 5.306,71

Reservering naar lustrum
Balans 31-05-2016

€ - 10,35

€ 4.068,43 Balans 31-05-2016

Carrièredag 2015-2016
Lustrumcommissie

€ - 56,89

€ - 2.826,18 Commissiebedankjes

Gegenereerd 2015-2016
Balans 31-05-2016

€- 64,11

€ 140,00 Genootschapsbattle

€ 2.826,18

Verbruikt 2015-2016

Mutatie balans

€ 230,09

Commissiebedankjes
€ - 354,95 Picknick

Acquisitie gegenereerd

Balans 01-06-2015

Mutatie balans Balans 01-06-2015

€ 391,61

Balans

Mutatie balans
€ 100,00

€ 500,00
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Debiteuren en crediteuren
Jaar

Omschrijving

Debiteur

Jaar

Omschrijving

Crediteur

2015-2016 Pro Geo boekenverkoop

€ 44,88

2015-2016

Studystore boekenverkoop

€ 134,63

2015-2016 Borg Batavierenrace

€ 80,00

2015-2016

Pro Geo winst carrieredag

€ 488,58

2015-2016 Accommodatie reisweekend lustrum

€ 850,00

2015-2016

Martiniplaza carrieredag

€ 5.200,00

2015-2016 Sponsoring Heineken lustrum

€ 70,00

2015-2016

Van Swinderenhuys lustrum

€ 993,29

2015-2016 Provincie Drenthe lustrum acquisitie

€ 1.500,00

2015-2016

News Cafe lustrum

€ 1.070,00

2015-2016 Strabo bv lustrum acquisitie

€ 200,00

2015-2016

Casino lustrum

€ 522,50

2015-2016 FRW lustrum acquisitie

€ 306,00

2015-2016

Fotograaf gala lustrum

€ 240,00

2015-2016 Bijdrage Geo Promotion Girugten

€ 200,00

2015-2016

Taxivergoeding band Oud Schuim

€ 36,25

2015-2016 Aanvullende declaratie FRW

€ 25,20

2015-2016

€ 4.261,00

2015-2016 Declaratie introductie EGEA sem. 2

€ 277,63

2015-2016

Martiniplaza gala lustrum
Schoonmaakkosten Martiniplaza
gala lustrum

2015-2016 Provincie Drenthe Carrieredag

€ 800,00

2015-2016

Gevonden geld BEC 2013

€ 256,00

2015-2016 Extra incasso 3 personen

€ 177,26

2013-2014

Carrièredagbedankje Pro Geo

€ 54,08

2015-2016 Incasso 8 2015-2016

€ 1.122,05

2012-2013

Declaratie 26 introductiekamp

€ 7,94

2015-2016 Declaratie FRW 01-04-2016 tot 01-06-16

€ 340,18

2011-2012

BEC 2012

€ 43,23

2015-2016 Declaratie FRW 01-12-2015 tot 01-04-16
2013-2014 Advertentie Almanak AH ToGo

€ 1.736,80
€ 160,00

2010-2011
2010-2011

Geo Promotion Walki Talki’s
Geo Promotion badges

€ 30,00
€ 50,00

2013-2014 Advertentie Almanak Refidé

€ 120,00

2010-2011

Facilitair Bedrijf verzendkosten

€ 690,00

2013-2014 EGEA declaratie

€ 313,10

2013-2014 Overdracht 2013

€ 59,10

2012-2013 Rard Claessen KBE

€ 83,47

2012-2013 Debiteuren introductiekamp
BEC 2012 Jelmer Struiksma, Paul
2011-2012 Steeneken & Niels van Rooij

€ 195,00

2010-2011 Drukkosten Girugten Geo Promotion

€ 933,50

Totaal

Totaal

€ 43,23

€9.637,40

Opmerkingen debiteuren- en crediteurenrekening
Jaar
2013-2014
2010-2011

Omschrijving
Mambo Jambo
Pieter Meijer parachutesprong

Bedrag
€ 310,00
€ 200,00
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Actie
Van debiteurenlijst naar reservering borrels
Van crediteurenlijst naar reservering borrels

€ 605,00

€ 14.682,50
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Afboekingen
Jaar

Omschrijving

Kosten

2014-2015

Carrieredag Gemeente Groningen

€ 5,00

2013-2014

BEC 2014

€ 41,62

2012-2013

Almanak 2012-2013 wasautomatenverhuur

€ 122,50

2012-2013

€ 25,00

2011-2012

Kledinglijn 2 shirts
Mathijs Vreeman 1 overnachting
introductiekamp

2011-2012

Deelnemer KBE

€ 89,48

2011-2012

Pro Geo verzendkosten

€ 226,74

2011-2012

Deelnamegeld Batavierenrace

€ 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

Mundus vergoeding website NGPS

€ 28,56

2010-2011

Pro Geo verzendkosten carrieredag

€ 250,00

2010-2011

KAW architecten sponsoring

€ 100,00

Totaal

€ 20,00

€ 2.760,73

Jaar

Omschrijving

Baten

2015-2016

Crediteurenlijstverschil

€ 2,23

2013-2014

Carrieredagbedankje

€ 81,12

2012-2013

BEC deelnemers

€ 6,10

2012-2013

NGPS

€ 75,00

2011-2012

BEC 2012

€ 14,41

2011-2012

Betaling 2012

€ 119,17

2011-2012

FRW teveel gedeclareerd

€ 158,54

2011-2012

Website hostel

€ 35,70

2011-2012

TNT bezorgkosten lustrumboek

€ 7,50

2011-2012

Carrieredagcommissie bedanken

€ 50,00

2011-2012

Logo op koffiekamerdeur (EBF)

€ 50,00

2010-2011

Mundus deelnamegeld NGPS

€ 60,00

2010-2011

Mundus bijdrage NGPS

€ 250,00

2010-2011

Jochem Dijkstra galakaartjes

€ 37,50

Totaal
Netto afboekingen

€ 947,27
€ - 1.813,46
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Ibn Battuta

Ajuu paraplu!

Ibn Battuta
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
Rijksuniversiteit Groningen
Zernikecomplex
Nettelbosje 2
Correspondentieadres:
Postbus 800
9700 AV Groningen
Tel: 050- 363 3909
E-mail: bestuur@ibnbattuta.nl
Website: www.ibnbattuta.nl
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