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

beschrijven zij wat hun persoonlijke
hoogtepunten van het afgelopen jaar zijn
geweest.
Zonder alle actieve leden die zich het
afgelopen jaar hebben ingezet voor de
vereniging kon Ibn Battuta natuurlijk nooit
draaiende worden gehouden. Wij zijn dan ook
heel erg blij met iedereen die vol
enthousiasme heeft deelgenomen aan zowel
het organiseren als het bijwonen van de
verscheidenheid aan activiteiten van Ibn
Battuta, om van het afgelopen jaar zo’n mooi
jaar te kunnen maken. Daarvoor willen wij
jullie allen uiteraard hartelijk danken!
De Raad van Adviseurs heeft ons het
afgelopen jaar vaak van goede adviezen
voorzien. Wij hebben dan ook vaak mails
gestuurd om hen op de hoogte te houden van
het reilen en zeilen der vereniging. Daarnaast
hebben wij ook verschillende bijeenkomsten
met hen georganiseerd, welke wij als erg
waardevol ervoeren. Wij willen hen daarom
graag bedanken voor alle hulp in het
afgelopen jaar. Ook de Kascommissie heeft
ons in het afgelopen jaar van veel advies
voorzien op het gebied van de financiën. Waar
nodig hebben zij de penningmeester goed
geholpen.
Het contact met de faculteit was dit jaar erg
vruchtbaar. De faculteit is erg blij met ons en
schat Ibn Battuta dan ook erg op waarde. In
het komende jaar zullen we met de Werkgroep
Employability proberen nog meer voor de
studenten op carrièregebied te gaan
betekenen. Ook zijn wij in overleg met het
Faculteitsbestuur over de bestuursbeurs.
Wellicht kan er in komende jaren met de
faculteit als helpende hand worden
bewerkstelligd dat bestuursleden van Ibn
Battuta de beurs krijgen die zij verdienen.
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In het bijzonder willen we daarnaast graag alle
donateurs bedanken die de vereniging dit jaar
weer hebben gesteund. Ook adverteerders en
partners willen we hierbij bedanken voor hun
steun.
Voor ons is het bestuursjaar dan toch echt
voorbij, maar er staan fantastische opvolgers
klaar. Wij hebben het volste vertrouwen in het
nieuwe bestuur en willen Manus Schlooz,
Elisa Lanting, Tim Jansen, Leia Vader, Mathijs
Mulder en Henri Batterink heel veel succes en
vooral ook heel veel plezier toewensen het
aankomende jaar. Geniet ervan!
Het 56e bestuur van Ibn Battuta,
Elroy van Ostheim
Casper van Mastrigt
Arnoud Damen
Simone Rehwinkel
Nienke Mud
Guus Brinkhof
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Woord van…

hierbij aan het aankomende diesfeest van de
EJC, maar ook vooral de tweede KBE van de
Ex’cie dit jaar.

…de Voorzitter
Waar ben ik nou eigenlijk mee bezig op dit
moment? Ik zou nog zoveel dingen willen
doen, maar ik zit nu deze tekst te schrijven.
Het is moeilijk om toe te geven, maar ook
voor mij is de tijd gekomen om één van de
mooiste jaren van mijn leven af te sluiten.
Ook al waren het technisch gezien 364 dagen,
het voelt als een paar maanden. Iets meer dan
een jaar geleden vertelde ik mijn familie en
vrienden dat ik van plan was om te gaan
solliciteren. Een jaar opgeven wat betreft
studie, werk en soms zelfs vrienden. De vraag
die mij werd gesteld was dan ook hetzelfde als
die ik aan het begin van dit stuk stelde. Toch
kijk ik intens gelukkig terug op de afgelopen
tijd. En zo kort als het jaar heeft geduurd, wil
ik jullie ook kort meenemen in mijn
belevenissen.
Die ene ochtend zat ik vol spanning te
wachten. Gelukkig kreeg ik niet kort daarna
een telefoontje met de stem van Gerben aan
de andere kant. Dat was het dan, de grootste
uitdaging die ik tot die tijd had gekregen.
Vervolgens ging alles in sneltreinvaart voorbij.
Van Arnoud die na de bekendmaking met zijn
hoofd door de Chupitos werd geschud met
tabasco en allemaal soorten sterk in zijn
mond, tot de introductieborrel waarbij Lex
van ’t Gat van Groningen een recordomzet
had behaald. ‘Wat heb ik nu weer in huis
gehaald?!’ was de vraag vervolgens. Waar Ibn
Battuta is, is het feestje was daarop mijn
antwoord.
Daarnaast viel het mij dit jaar op hoe trots
actieve leden waren, niet alleen op de
prestaties binnen commissies en werkgroepen,
maar ook op de vereniging. Afgelopen jaar
hebben wij geprobeerd elke commissie te
voorzien van een groot project, waar later
trots op kan worden teruggekeken. Denk

De eerste vraag die je vaak krijgt van mensen
in deze periode is; ‘Wat was nou het mooiste
aan je bestuursjaar?’. Waarop ik dan nooit
hetzelfde antwoord geef. Bij elk evenement
heb ik mij namelijk meer dan vermaakt.
Natuurlijk doet iedereen zo’n jaar voor zijn
persoonlijke ontwikkeling, maar om jullie
allemaal gelukkig en tevreden te zien op
evenementen zorgde bij mij voor een grootse
drive. Deze indirecte waardering zorgde dat ik
bleef pushen. Hiervoor wil ik jullie allemaal
bedanken, jullie hebben mijn jaar zo goed
gemaakt als dat het is! Maar vooral die mensen
waarmee ik in dat te kleine kamertje zat dit
jaar, mijn bestuursgenoten, ontzettend
bedankt. Als ik terugkijk naar hoe wij zijn
gegroeid en wat wij met z’n allen voor elkaar
gebokst hebben, ben ik zo blij. In goede en
slechte tijden, we stonden er altijd. Casper,
Arnoud, Simone, Nienke & Guus; ik had het
echt met niemand anders willen doen. Jullie
zullen altijd een plekje hebben in mijn hart.
Nu het zeer emotionele betoog van hierboven
aan een eind komt is er natuurlijk ook
geweldig nieuws. Manus, Elisa, Tim, Leia,
Mathijs & Henri. Loslaten is voor mij uiterst
moeilijk, maar met jullie is dit al minder een
probleem. Jullie hebben mij vroegtijdig al
overdonderd met jullie kunnen en op
sommige momenten waren jullie sowieso
beter dan wij op dat moment. Geniet van het
jaar met volle teugen! Voor advies sta ik altijd
paraat om wederom
een steentje bij te
dragen.
Elroy Julian van
Ostheim - Voorzitter
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… de Vicevoorzitter
Zo snel als we het jaar invlogen, zo snel
vliegen we er ook weer uit. Het lijkt misschien
cliché, maar wat ging het jaar snel. En wat
voor jaar. Twaalf maanden geleden betraden
wij als kandidaatsbestuur de overweldigende
zaal van Louis XV, om even later als bestuur
56 te worden ingehamerd. Nu, tijdens het
schrijven van dit stuk, kunnen we terugkijken
op een jaar dat in een oogwenk voorbij is
gegaan.
De achtbaan is bijna ten einde. Een
constructie met bochten, looping en
kurkentrekkers. Nu het einde van de rit in
zicht is, was het toch een enerverend jaar, vol
met hoogtepunten. Wat te denken van de
Korte Buitenlandse excursie naar Leipzig, de
lezing van Philip McCann in een afgeladen
Doopsgezinde
kerk,
het
Nationaal
Geografisch en Planologisch Symposium te
Amsterdam, de presentatie van de nieuwe
website en de W.J. Van den Bremenlezing
door Job Cohen. Allen persoonlijke
hoogtepuntjes. Ze geven ook een beeld van de
verscheidenheid aan activiteiten die je als
bestuurder organiseert en die we als vereniging
kunnen aanbieden aan onze leden. Van
informatieve tot sociale activiteiten, het hele
spectrum wordt ingevuld en er is voor ieder
iets wils. Iets waar ik trots op ben.
Wat ook leuk is aan een bestuursjaar is de
verscheidenheid aan mensen die je ontmoet en
de
verhalen
die
ze
delen.
Van
eerstejaarsstudenten die volledig nieuw zijn in
Groningen, tot aan beleidsbepalers bij de
grootste bedrijven. Allemaal vinden ze op hun
manier een plekje bij Ibn Battuta. De
openheid en toegankelijkheid van onze
vereniging geven ons de identiteit waar we om
bekend zijn. Met alle grote veranderingen van
de toekomst, denk aan de professionalisering
en de internationalisering, is het zaak deze
eigen identiteit in stand te houden. Een lastige

opgave, maar het vertrouwen dat toekomstige
bestuurders dat zullen gaan voltooien is groot.
Daarbij, de harde kern van onze verenging, zal
het nooit laten gebeuren dat de identiteit
verloren gaat.
Ik hoop dat de stappen die ik samen met mijn
bestuur heb gezet dit jaar de vereniging tot
nog grotere hoogtes mogen leiden. Met de
internationalisering ben ik als Vicevoorzitter
en tevens International Ambassador druk
bezig geweest. Met een vertaalde website,
Engelstalige communicatie en een groeiend
aanbod aan activiteiten in het Engels denk ik
dat de vereniging klaar is de eerste
internationals volgend jaar te mogen
verwelkomen. Ik hoop dat zij zich net zo
welkom voelen als ik toen ik voor het eerste in
aanraking kwam met Ibn Battuta.
Van de eerste glimpen die ik opving van de
verenging ben ik nu aangekomen met mijn
hoogtepunt van mijn studententijd tot nu toe:
een bestuursjaar bij de mooiste vereniging die
er is. Het zit er bijna op. Erg jammer. Via deze
weg wil ik alle leden bedanken voor het
fantastische jaar en wil ik mijn opvolgers,
Manus, Elisa, Tim, Leia, Mathijs en Henri heel
veel succes wensen komend jaar. Ik hoop dat
hun jaar net zo leerzaam, interessant en
bovenal leuk is als
het mijne. Zet hem
op!
Casper van Mastrigt
- Vicevoorzitter
- International
Ambassador
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…de Secretaris
Men zegt altijd dat zo’n bestuursjaar
voorbijvliegt, zeker in dit soort SJ-stukjes.
Persoonlijk vond ik dat snelle wel meevallen.
Ik denk niet dat ik ooit een jaar heb
meegemaakt waarin ik zoveel verschillende
dingen heb gedaan en verschillende mensen
heb ontmoet. Dat is redelijk zwaar en
vermoeiend, maar vooral ook heel erg leuk!
Nu zit ik hier, op zondag 11 juni 2017, terwijl
het buiten bloedheet is, in de bestuurskamer
ons Secretarieel Jaarverslag af te maken. Velen
zouden mij voor gek verklaren dat ik dit nu
hier doe, maar ik heb dit soort ietsje minder
leuke momenten nooit vervelend gevonden.
Niet meer dan logisch dat ik, naast alle
weekendjes weg, geweldige koffie-uren en vele
constitutieborrels, soms wat saaier werk moet
verrichten. Dat hoort er nu eenmaal bij. Het is
niet elke dag feest, ook niet in je bestuursjaar.
Uiteindelijk moet wel gezegd worden dat er
veel meer hoogtepunten dan dieptepunten zijn
geweest dit jaar. Een persoonlijke hoogtepunt
voor mij is de Ibn Battuta wintersport naar
Risoul. Ondanks de niet bijster grote groep
hebben we een geweldige week gehad. De
sfeer zat er goed in en ik ga volgend jaar dan
ook zeker weer mee! Ook de vele andere
reisjes die Ibn Battuta rijk is mochten er zijn.
Zo heb ik met mijn Sport- en Spelcommissie
een liftweekend naar Leuven georganiseerd.
Veel liften deed ik niet dat weekend. Ik en
mijn teamgenoot stapten na lang wachten op
Groningen in bij een koppel dat toevallig ook
een weekendje naar Leuven ging! Zo werden
we met een gratis taxi naar plaats van
bestemming gebracht.

de Belgische kust geweest. Een ideale kans dus
om even lekker uit te rusten en te genieten van
een relaxed weekend.
Het tegenovergestelde van een relaxed
weekend gebeurde natuurlijk. Jullie kennen
bestuur 56 langer dan vandaag…
Over ons bestuur gesproken, wat een mooie
mensen met wie ik een jaar heb mogen
samenwerken. Elroy, die vaker wel dan niet
met mooie verhalen over wat er vannacht
allemaal wel niet gebeurd was binnenkwam.
Casper, mijn buurman in de bestuurskamer,
met wie ik altijd een of ander debiel filmpje
kon delen. Guus, waar ik altijd bij terechtkon
voor een of andere kutgrap die alleen hij
eigenlijk leuk vond (maar stiekem ook wel een
beetje grappig was). Natuurlijk vergeet ik onze
dames Simone en Nienke niet. Een beetje
vrouwelijk tegengewicht met deze vier
mannelijke ellendelingen was echt hartstikke
welkom. Bedankt!
Onze opvolgers staan op dit moment in de
startblokken. Na deze KB-periode kan ik
zeggen dat ik enorm veel vertrouwen heb in
Manus, Elisa, Tim, Leia, Mathijs en Henri. Als
ik naar jullie kijk zie ik een hele mooie
weerspiegeling van de vereniging in al haar
facetten, en dat doet me echt heel erg goed.
En dan komen we nu toch bij het einde van
mijn persoonlijk stuk. Als laatste wil ik nog
zeggen: Elroy, Casper, Simone, Nienke en
Guus; ik had dit echt voor geen goud willen
missen.
Arnoud Damen Secretaris

Soms is het ook tijd voor iets ‘rustigere’
reisjes, zonder leden en deelnemers waar je je
druk over hoeft te maken en waar je van alles
voor geregeld hebt. Zo zijn we met ons
bestuur een weekendje naar Blankenberge aan
Page 7 of 56
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…de Penningmeester
Het begon allemaal op het moment dat ik
gebeld werd met het nieuws dat ik
kandidaatsbestuurslid was geworden en dat als
we de ALV goed door zouden komen ik
penningmeester zou worden voor het jaar
2016-2017. Toen ik werd gebeld door Daniëlle
was ik door het dolle heen maar op het
moment dat we bekend gemaakt zouden
worden in ’t Fust was ik zo zenuwachtig dat ik
eigenlijk alleen nog maar kon denken hoe ik in
vredesnaam op die toch vrij hoge bar moest
gaan klimmen.
Maar wat heb ik het uiteindelijk getroffen met
Elroy, Casper, Arnoud, Nienke en Guus. We
hebben samen veel meegemaakt, hebben
geweldige dingen beleefd, hebben ook met
moeilijke dingen om moeten gaan, elkaar goed
leren kennen en van elkaar geleerd. Er zullen
vaak genoeg kreten gehoord kunnen worden
vanuit de bestuurskamer omdat ik weer eens
de kieteldood kreeg van de jongens of omdat
ze me maar op een andere manier aan het
plagen waren. Maar zonder ze kon ik eigenlijk
ook niet want als ik even chagrijnig was of gek
werd van de cijfers bezorgden zij me ook weer
het goede humeur. En Nienke, bedankt dat jij
er was en ik niet in mijn eentje tegen de
jongens hoefde op te boksen.
In zo’n jaar leef je onbewust van grote dingen
naar grote dingen maar juist ook alle ‘normale’
dagen gewoon op het Zernike vormden mijn
jaar. Als ik naar het Zernike fietste, fietste ik
eigenlijk niet gewoon naar het Zernike, maar
verplaatste ik gewoon van mijn ene huis naar
mijn andere huis voor dit jaar. De koffiekamer
was dit jaar mijn woonkamer.
Als je mij vraagt naar het echte hoogtepunt
van dit jaar kan ik er niet zo specifiek eentje
noemen. Uiteindelijk ben ik toch wel erg trots
op het introductiekamp, die een beetje mijn

kindje was. En niet te vergeten de eerste
Engelstalige almanak die ik met mijn mooie
commissie heb mogen maken. Dat ik als
penningmeester mee moest op de BEC was
natuurlijk ook geweldig. De reis door de
Baltische Staten was fantastisch met een super
leuke groep Ibn-ers. Ik zou bijna de nieuwe
website vergeten die dit jaar de lucht is
ingegaan maar wat hebben we er een boel
uren aan werk inzitten. Iets wat veel mensen
waarschijnlijk toch zullen vergeten.
Op de dag dat ik dit typ hebben al heel wat
mensen gezegd dat het toch wel snel ging he
dit jaar. En ook ik kan niet aan het cliché
ontkomen: het voelt als de dag van gisteren
dat ik op de bar stond in ’t Fust.
Ik heb een jaar lang wat mij betreft de mooiste
functie van het bestuur gehad. De functie die
waarschijnlijk ook het beste bij mij past. Ik
vond het heerlijk om mijn eigen ding te
hebben waar de rest van het bestuur vaak
maar weinig van snapte: het zogenaamde
penningmeesterseiland. Ik denk dat ik
uiteindelijk dit jaar meer heb geleerd dan de
afgelopen drie studiejaren bij elkaar. Hiervoor
wil ik natuurlijk iedereen bedanken die hieraan
heeft bijgedragen maar in het speciaal mijn
lieve bestuursgenoten met wie ik dit jaar
zoveel tijd heb doorgebracht: Elroy, Casper,
Arnoud, Nienke en Guus: jullie zijn stuk voor
stuk geweldige personen met ieder jullie eigen
verhaal.
Ik wil graag Manus, Elisa, Tim, Leia, Mathijs
en Henri heel veel succes wensen aankomend
jaar. Ik gun jullie net zo’n leuke tijd als wij
hebben gehad en heb het volste vertrouwen in
jullie allemaal!
Simone Rehwinkel
- Penningmeester
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…de Commissaris Interne Betrekkingen
Cliché, cliché, maar: dat was ‘m dan al bijna.
Op het moment van schrijven heb ik net mijn
laatste koffie-uur als lid van bestuur 56 ooit
gedraaid. Nog maar een paar dagen en dan is
dit avontuur voorbij. Want een avontuur, dat
was het zeker. Vanaf de dag dat ik in het
kandidaatsbestuur zat tot nu heb ik mogen
genieten van een prachtig jaar met vele
hoogtepunten. Vorig jaar rond deze tijd waren
we met z’n zessen druk bezig met de
voorbereidingen
van
de
Algemene
Ledenvergadering. Met enige gezonde
spanning zat ik daar dan samen met mijn
bestuursgenoten. Blij dat we waren werden we
met 56 stemmen aangenomen als het 56e
bestuur van Faculteitsvereniging Ibn Battuta.
Ik kan me wazig herinneren dat het hele
mooie momenten geweest zijn. Gelukkig zijn
er foto’s van de KB bekendmakingsborrel en
de ALV borrel om mijn geheugen wat op te
frissen. En aan deze foto’s te zien had ik het
ontzettend erg naar mijn zin en kon ik mijn
geluk niet op. Mijn bestuursjaar kon eindelijk
van start gaan!
Naast dat je ontzettend veel leert en leuke
activiteiten doet, leer je ook jezelf kennen. Af
en toe leek een dag ontzettend lang te duren,
en soms vloog deze ook voorbij. Gelukkig zijn
er altijd mensen om je heen die je graag willen
helpen waar nodig. Het is een erg enerverend
jaar geweest. Zo’n jaar begin je natuurlijk met
een hele hoop energie waardoor je de puf
hebt om overal bij aanwezig te zijn. De vele
constitutieborrels, soms wel zes of zeven in de
week, blijven me goed bij. De sfeer tijdens
deze consti’s, zeker in de zomer, is super! In de
periode tijdens, maar ook na de zomervakantie
hadden we veel te doen: constitutieborrels,
eigen activiteiten, weekendjes weg en
natuurlijk de lange dagen in de bestuurskamer.

belangrijk om te relaxen. Zo zijn wij met z’n
zessen naar Jump XL gegaan en hebben we
tapas gegeten bij La Cubanita. In de periode
na de zomervakantie is het hoogtepunt toch
wel het oud besturen weekend geweest.
Tussen alle drukte door een weekendje
ertussenuit op een boerderij om te relaxen
maar ook om te feesten. Daarnaast heb ik ook
erg genoten van de avond dat we bij bestuur
52 mochten gourmetten. Dit zijn toch wel de
dingen die je door een jaar drukte heen slepen.
Natuurlijk heb ik ook erg genoten van de
activiteiten die Ibn Battuta zelf heeft
georganiseerd en dan voornamelijk de reisjes.
Het was een hele ervaring om een reis te
organiseren voor zo veel medestudenten: de
BEC was toch wel het hoogtepunt van mijn
tijd als bestuur 56. Ook zijn er vele moeilijke
dingen, vooral beslissingen die je moet maken
als bestuur. Onenigheid met zes personen is
niet te vermijden en de spanning liep soms
hoog op. Voornamelijk de tijd van de
kandidaatsbestuur procedure was zo’n periode
met aardig wat moeilijke beslissingen.
Ik heb het volste vertrouwen in Manus, Elisa,
Tim, Leia, Mathijs en Henri. In de periode dat
zij kandidaatsbestuur waren heb ik
meegekregen dat zij nu al een super team zijn.
En dat is waar het om draait: de basis van een
goed bestuur is goed teamwerk. Dat zit bij
deze diverse groep zeker goed. Daarom maak
ik mij geen zorgen over het jaar dat zij neer
zullen zetten, maar weet ik voor meer dan
honderd procent zeker dat zij gaan knallen!
Liefs,
Nienke Mud –
Commissaris
Interne
Betrekkingen

Tijdens de zomervakantie bereid je je voor op
het introductieweekend, maar is het ook
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... De Commissaris Externe Betrekkingen
Dat
was
het
dan
alweer
lieve
leespapierkinderen. Het bestuursjaar van
bestuur 56 zit er alweer op, en tjongejonge wat
was het een avontuur hè. Ik neem jullie mee
op reis door het jaar, en waar kun je nu beter
beginnen dan aan het begin van het jaar?
Na gebeld te zijn door bestuur 55 begon de
dag er na het jaar pas echt met de KBBekendmakingsborrel. Al gauw bleek hoe
druk zo’n bestuursjaar is, dat merk je al tijdens
de kandi-periode. Je moet overal heen en
ondertussen probeer je toch nog wat
studiepunten te halen, want ja, je bent nog
helemaal niets. De eerste taak die je als
‘Commissioner External Relations’ krijgt is
zorgen dat er voor jouw jaar weer een
borrelkroeg is. Na wat bezoeken links en
rechts kwamen wij terecht bij ’t Gat van
Groningen, en mijn god wat een geweldige
borrellocatie bleek dat te zijn! Bodyshots,
geweldig barpersoneel en een sfeer waar je u
tegen zegt. Voor mij was dit misschien wel het
eerste hoogte punt van het jaar. Tevens was
dit ook een hoogte punt voor ’t Gat want we
zijn nog steeds recordhouder omzet met onze
introborrel!
Gedurende
het jaar heb ik mij bezig
gehouden met allerlei zaken. Door de
internationalisering was iedereen druk en heb
ik veel taken opgepakt waar kon. Zo heb ik
hard gewerkt aan de nieuwe website.
Daarnaast heb ik uiteraard mij bezig gehouden
met bedrijfsrelaties en kan ik met trots zeggen
dat dat zeer succesvol is geweest. Niet alleen
zijn we momenteel breder ingedekt met
verschillende bedrijven, ook zorgde ik voor
kortingsacties voor leden en wist ik het
contract met Strukton te verlengen. Verder
zijn er een heel aantal contacten gelegd waar
hopelijk mijn opvolger op voort kan borduren.
556 woorden, mooi!

Een ander hoogtepunt was de Carrièredag.
Een zeer geslaagde dag met een aantal oude
bekende maar ook een aantal nieuwe bedrijven
en instanties. Wat heeft de commissie hard
gewerkt en wat was het een top dag.
Een ander hoogtepunt was, na het contract al
verlengd te hebben, het winnen van ColoRED
samen met Elroy en drie studenten civiele
techniek van de Hogeschool Rotterdam. Na
ons geplaatst te hebben tijdens de Infratech in
Ahoy, Rotterdam. Mochten we terugkomen in
Maarssen om dat ons plan te presenteren aan
een delegatie van Strukton managers
werknemers en onze concurrenten.
Afgelopen jaar is er veel gebeurd en geleerd.
Niet alleen is de vereniging geswitched van
website en communicatietaal. Ook is er weer
sinds lange tijd een KB2 neergezet, een kluis
aangeschaft, een fantastische Batavierenrace
gelopen, meerdere geweldige bedrijfsbezoeken
geweest bij bijvoorbeeld het DUO-gebouw.
Wat ik ga missen zijn naast de consti’s
natuurlijk de pret momenten in de
bestuurskamer en bezoeken bij bedrijven. Het
leukste van zo’n jaar is voor mij toch, ondanks
dat het veel energie kost, het besturen van een
vereniging en zorgen dat alles goed op rolletjes
verloopt. Ik kan zeggen dat ik trots ben op
afgelopen jaar en met plezier terug zal kijken
naar dit jaar. Gelukkig is dit nog niet een
definitief afscheid van de vereniging want ik
mag lekker nog een tijdje blijven studeren.
Veel succes aan jullie; Henri, Mathijs, Leia,
Tim, Elisa en Manus. (Ja, dit is de omgekeerde
statutaire volgorde, jullie
zijn immers allemaal
bestuur!) Ik sta voor de
volle 100% achter jullie.
Guus
Brinkhof
–
Commissaris
Externe
Betrekkingen
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Jaaroverzicht 2016-2017
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van
dinsdag 14 juni is het 56e bestuur van
Faculteitsvereniging Ibn Battuta als volgt
benoemd:
Elroy van Ostheim
Voorzitter
Casper van Mastrigt
Vicevoorzitter
Arnoud Damen
Secretaris
Simone Rehwinkel
Penningmeester
Nienke Mud
Commissaris Interne Betrekkingen
Guus Brinkhof
Commissaris Externe Betrekkingen
De vereniging kende dit jaar een ledenaantal
van rond de 750 leden.
Op de ALV van 14 juni is het beleidsplan van
het 56e bestuur gepresenteerd. Dit beleidsplan
is opgebouwd uit een aantal speerpunten. De
geformuleerde speerpunten voor dit jaar
waren:
 Professionaliseren
 Carrièregerichtheid verbeteren
 Internationaliseren
 Commissiebeleid verbeteren
 Introductieplan opstellen
Naast het jaarlijkse vernieuwde beleid heeft
het bestuur zich ook bezig gehouden met de
lange termijnvisie. Delen van de lange
termijnvisie zijn opgenomen in het
beleidsplan (bijvoorbeeld internationaliseren)
maar aan andere punten is los van ons eigen
beleid aandacht aan geschonken. Tijdens de

ALV van dinsdag 21 februari is de
vooruitgang binnen het lange termijnbeleid
geëvalueerd. Deels op basis van de reacties is
het bestand bijgewerkt en aangepast naar de
huidige tijdssfeer en situatie.
Internationalisering
Een van de grotere ontwikkelingen van de
afgelopen jaren. Door Ibn Battuta is met volle
overtuiging gekozen om de aanstaande
internationalisering te omarmen. Afgelopen
jaar zijn hier grote stappen in gemaakt. Zo is
de nieuwe website (hierover later meer)
volledig in het Engels. Ook de algemene
promotie en de ledenupdates zijn in de loop
van het jaar overgezet naar het Engels.
Ibn Battuta streeft ernaar om er voor iedere
student aan onze faculteit te zijn. Ook de
internationale studenten. In komende jaren zal
het proces zich verder uitbouwen en
verdiepen waardoor uiteindelijk Ibn Battuta
voor iedere student evenveel kan betekenen.
Website
Vorig jaar is een begin gemaakt met het kijken
naar opties voor een geheel nieuwe website.
Na even zoeken kwam daar uiteindelijk
Congressus als professionele websitemaker
uit. We hebben de nieuwe site vrijwel volledig
aan onze en onze leden hun wensen kunnen
aanpassen. De samenwerking met Congressus
verliep dan ook erg soepel, we zijn tevreden!
Een nieuwe website was ook gelijk een goed
moment om de taal van de website aan te
passen en toekomstbestendig te maken. We
hebben uiteindelijk voor een volledig
Engelstalige website gekozen. Dit om extra
werk voor bestuur in de toekomst te
voorkomen. Een site in het Nederlands en in
het Engels zou erg onpraktisch zijn in het
bijhouden van de website.
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In samenwerking met Peter Schotsman,
Marten Hoekstra, Evelien Meinders en Ewout
van Spijker hebben we de webpagina’s van de
oude site in het Engels vertaald. Wij zijn hun
dan ook zeer dankbaar!
Acquisitie
De Commissaris Externe Betrekkingen heeft
afgelopen jaar zijn best gedaan om zoveel
mogelijk geld en carrièremogelijkheden op te
halen voor onze vereniging. Afspraak na
afspraak, telefoontje na telefoontje heeft Guus
kunnen voortbouwen op de samenwerkingen
die de afgelopen jaren zijn behaald, naast de
nieuwe partners die er dit jaar door zijn
inspanningen zijn bijgekomen. Over de
financiële gesteldheid van Ibn Battuta hoeft
op dit moment dan ook zeker niet geklaagd te
worden.
International Ambassador
Afgelopen jaar is de functie van International
Ambassador als onderdeel aan het
takenpakket van de Vicevoorzitter
toegevoegd. Hij of zij zal in de toekomst het
aanspreekpunt zijn voor internationals en alle
internationaliseringszaken. Dit jaar was een
proefjaar, omdat de internationale
bachelorstudenten er simpelweg nog niet zijn.
Toch denken we dat dit een goede toevoeging
zal zijn aan Ibn Battuta. Er is zelfs al een
studievereniging (VIP van psychologie) die
deze functie als op zichzelf staande
bestuursfunctie heeft toegevoegd. Ibn Battuta
leidt op gebied van internationalisering!

ledenvergaderingen plaatsgevonden. De
locaties van deze ALV’s liepen uiteen, van
Grand Café Time Out tot Het Heerenhuis. Er
is veel besproken tijdens de algemene
ledenvergaderingen. Onderwerpen die dit jaar
aan bod zijn gekomen zijn onder andere
internationalisering, het beleid van Ibn Battuta
omtrent LC’s en de rol van EGEA binnen
onze vereniging. Ook zijn er twee HRwijzigingen aangedragen en aangenomen.
Commissies
Met betrekking tot het commissiebeleid
hebben wij ons geconcentreerd op het
stroomlijnen van commissieoverdracht. Iedere
commissie heeft nu een overdrachtsbestand
dat up-to-date en volledig is. De meesten zijn
ook al in het Engels geschreven. Verder zijn er
iets minder activiteiten geweest dan in
voorgaande jaren. Dit in het mom van
kwaliteit boven kwantiteit. We hebben liever
één succesvolle activiteit dan twee minder
bezochte activiteiten. Ook voor de
commissieleden geeft deze instelling meer
voldoening.
Met de laatste sollicitatieronde voor de
Wintersportcommissie, Lezingencommissie &
de Buitenlandse Excursiecommissie achter de
rug zijn we trots als we zien hoeveel plekken
bezet zijn door eerstejaarsstudenten!

Algemene Ledenvergaderingen
Er hebben afgelopen jaar een aantal algemene
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Activiteitenoverzicht 2016-2017
1
2
3
4
5
6

Activiteit
Overdrachts-ALV
After-overdrachtsALV borrel
Excursie Wadlopen
SeS'cie Sportdag
EJC Barbecue
Lezing Diederik Stapel

7
8
9

Bedrijfsbezoek DBF
Schier
Introductieborrel

10
11
12
13
14
15
16
17

Introductiekamp
EJC Speciaalbierentocht
Kreunen & Beunen
Excursie Emmen
EGEA Barbecue
Lezing Oscar Couwenberg
Zwemfest
Oktoberfest borrel

18
19
20
21

EGEA Birthday Weekend
Cantus Pedelgenootschap
SeS'cie Beerpong
Algemene Ledenvergadering

22

Après-ALV borrel

23
24
25
26
27

Bedrijfsbezoek Provincie
Groningen
Liftweekend
Martinitoren beklimmen
Lezing Hans van Tellingen
Excursie Martinus Brouwerij

28

Gemaskerd Bal Borrel

29
30
31

EJC Neon Party
Weet Ik Veel
KBE Leipzig

Waar
Louis XV
't Golden Fust
Pieterburen
De Hoornseplas
De Hoornseplas
Synagoge
(Folkingestraat)
Grou
Schiermonnikoog
't Gat van
Groningen
Ameland
Groningen
Unitas
Emmen
Noorderplantsoen
Senaatszaal
Vera
't Gat van
Groningen
Schoonloo
Unitas
't Golden Fust
Grand Cafe Time
Out
't Gat van
Groningen
Provinciehuis
Groningen
Leuven
Martinitoren
Harmoniegebouw
Martinus
Brouwerij
't Gat van
Groningen
Sunny Beach
Hilversum
Leipzig
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Wanneer
14 juni
14 juni
17 juni
21 juni
21 juni
22 juni

Aanwezigen
60
56
20
23
48
39

23 juni
8-10 juli
5 september

12
77
ongeveer 140

9-11 september
13 september
15 september
21 september
22 september
27 september
29 september
4 oktober

128
45
58
28
40
61
61 (van 450)
ongeveer 100

7-9 oktober
11 oktober
13 oktober
18 oktober

28
52
48
53

18 oktober

ongeveer 70

20 oktober

26

21-23 oktober
24 oktober
27 oktober
3 november

38
25
35
41

15 november

ongeveer 85

22 november
24 november
25-27
november

ongeveer 65
22
36
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32

EGEA Pubcrawl

33

Schaatsclinic

34
35

Bedrijfsbezoek + Lunchlezing
Strukton
Lezing Philip McCann

36

Sinterklaasborrel

37

Kerstborrel met ODIOM

38
39
40
41
42
43

Kerstmarkt Leer
Eetwedstrijd
Kerstgala
Wintersport Risoul
Excursie Stationsgebied Utrecht
Carnavalsborrel

44
45

Strukton ColorRed
Almanakuitreikingsborrel

46
47
48
49
50
51
52

Lezing Melanie Bakema
Excursie GeoServe
RW quiz
EJC movienight
NGPS
Algemene Ledenvergadering
After-ALV borrel

53
54
55
56
57
58

Alfabetfeest
Excursie Rotterdam
Cantus Pedelgenootschap
BEC lezing door Elen Trell
Galant Gala
BEC Social Drink

59
60
61

Strukton ColorRed
Bedrijfsbezoek Ministerie BZK
BEC Baltische Staten

62

Excursie Hooghoudt

Binnenstad van
Groningen
Sportcentrum
Kardinge
Kempkensberg

29 november

22

1 december

30

2 december

20

Doopsgezinde
kerk
't Gat van
Groningen
Club Kiwi

6 december

ongeveer 200

7 december

ongeveer 50

12 december

Leer
Unitas
Newscafé
Risoul (Frankrijk)
Utrecht
't Gat van
Groningen
Rotterdam
t Gat van
Groningen
Muntinggebouw
Bloemstraat 36
Louis XV
Blauwe Zaal
Amsterdam
News Cafe
't Gat van
Groningen
Kokomo
Rotterdam
't Golden Fust
Heymansgebouw
Huize Maas
't Gat van
Groningen
Maarssen
Den Haag
Litouwen,
Letland, Estland
Hooghoudtfabrie
k

16 december
19 december
22 december
6-15 januari
13 januari
17 januari

ongeveer 60
(van 110)
11
25
111
8 (van 36)
21
ongeveer 60

19 januari
7 februari

16
ongeveer 90

9 februari
10 februari
13 februari
15 februari
17 februari
21 februari
22 februari

72
18
45
25
26 (van 94)
39
ongeveer 56

22 februari
24 februari
7 maart
8 maart
9 maart
14 maart

39
22
41
42
12
ongeveer 90

16 maart
17 maart
18-26 maart

8
17
49

23 maart

23
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63
64

EJC Poolen
KB-bekendmakingsborrel

65
66
67
68

Alumni Event
Lecture Dr. Maarten Loonen |
Geopolitics in the Arctics
Batavierenrace
Broertjes en Zusjes borrel

69

Knuffelclub borrel

70
71

Carrièredag
W.J. van den Bremenlezing

72

Korte Buitenlandse Excursie:
Antwerpen

Streetlife
't Gat van
Groningen
Cafe the Crown
Cafe Wolthoorn
& Co
Enschede
't Gat van
Groningen
't Gat van
Groningen
Hanze Plaza
Synagoge
(Folkingestraat)
Antwerpen
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29 maart
18 april

34
ongeveer 120

21 april
24 april

ongeveer 45
27

28-30 april
1 mei

24
ongeveer 56

16 mei

ongeveer 50

19 mei
23 mei

96
101

26-28 mei

36
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Representatieoverzicht 2016-2017
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

Evenement
Voorstellen faculteit
Gesprek met Nienke Harteveld
Constitutieborrel Pharmaciae Sacrum
Constitutieborrel Ibn Battuta
Afspraak 't Gat van Groningen
Afspraak bestuur ODIOM
Constitutieborrel ODIOM
IduNacht
Gesprek LC-coördinator
Afspraak 't Golden Fust
Afspraak Ferry van Kann
Informatieavond CUOS
Gesprek SAC
Eindejaarsetentje Faculteit
Borrel VIP
IK Bekendmaking kandidaatsbestuur
Eindfeest Diësweek VIP
Netwerkborrel SAC
Openingsreceptie Academisch Jaar
Vergadering Professor Keuning Vereniging
AVV FVOG
Constitutieborrel Mundus
Constitutieborrel SVN Nijmegen
Constitutieborrel Commotie
Gesprek SAC
Gesprek SOG
Afspraak Ferry van Kann
Constitutieborrel EBF
Gesprek Calimero
Constitutieborrel De Chemische Binding
Constitutieborrel GSB
Constitutieborrel EPU
Constitutieborrel VIP
Constitutieborrel CLIO
Constitutieborrel TeMa
Constitutieborrel Martinistam
Gesprek Student Assessor
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Datum
15-6-2016
16-6-2016
16-6-2016
20-6-2016
22-6-2016
22-6-2016
23-6-2016
23-6-2016
24-6-2016
28-6-2016
28-6-2016
29-6-2016
6-7-2016
7-7-2016
12-7-2016
30-8-2016
31-8-2016
2-9-2016
5-9-2016
6-9-2016
7-9-2016
12-9-2016
12-9-2016
13-9-2016
14-9-2016
14-9-2016
14-9-2016
14-9-2016
15-9-2016
15-9-2016
15-9-2016
15-9-2016
19-9-2016
20-9-2016
21-9-2016
21-9-2016
22-9-2016

Locatie
Zernike
Zernike
Villa Volonté
't Golden Fust
't Gat van Groningen
Oosterweg, Groningen
De Negende Cirkel
Het Pakhuis
Zernike
't Golden Fust
Duisenberggebouw
Academiegebouw
Duisenberggebouw
Ni Hao Stadspark
Het Pakhuis
Het Pakhuis
OOST
De Sleutel
Martinikerk
Mobycon (Zwolle)
Harmoniegebouw
Café Lenthe (Nijmegen)
Stadscafé TouT (Nijmegen)
't Golden Fust
Oosterstraat 56
Zernike
Zernike
De Branderij
Zernike
't Golden Fust
De Negende Cirkel
De Tapperij
Dizkartes
Unitas
De Blauwe Engel
Scoutinggebouw De Havik
Zernike
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Afspraak Congressus
Afspraak Provincie Groningen
Constitutieborrel GLV Idun
Afspraak ODIOM
Constitutieborrel TW!ST
Gesprek Faculteitsraad
Afspraak Integrand
Constitutieborrel Esperia
Borrel Ubbo Emmius
NGPS vergadering
Constitutieborrel Cover
Gesprek Drukbedrijf.nl
Constitutieborrel Homerus
Constitutieborrel Meander
Afspraak Piet Pellenbarg
Constitutieborrel V.U.G.S.

22-9-2016
22-9-2016
22-9-2016
23-9-2016
26-9-2016
27-9-2016
27-9-2016
27-9-2016
27-9-2016
28-9-2016
28-9-2016
29-9-2016
29-9-2016
29-9-2016
3-10-2016
3-10-2016

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

AVV FVOG
Constitutieborrel G.T.D. Bernoulli
Constitutieborrel USVA
NGPS vergadering
Constitutieborrel Caerus
Constitutieborrel AEGEE
Afspraak GHD Ubbo Emmius
Afspraak ProGeo
Afspraak Miriam Brugmans
Constitutieborrel Sociëtas
Afspraak Provincie Drenthe

4-10-2016
4-10-2016
4-10-2016
5-10-2016
5-10-2016
6-10-2016
7-10-2016
10-10-2016
11-10-2016
11-10-2016
12-10-2016

65
66
67
68
69
70
71
72

Constitutieborrel IK
Constitutieborrel Studentendesk Rode Kruis
Constitutieborrel Nexus
Constitutieborrel Archigenes
Afspraak FVOG
Afspraak Next
Afspraak Paul van Steen
Afspraak Faculteitsbestuur
Oktober ALV
Afspraak Congressus
Constitutieborrel S.V. Realtime
IduNacht

12-10-2016
12-10-2016
12-10-2016
13-10-2016
14-10-2016
17-10-2016
18-10-2016
18-10-2016

Herestraat 106
Provinciehuis
Unitas
Bestuurskamer ODIOM
De Brouwerij
Zernike
Oude Kijk in 't Jatstraat 39
Unitas
't Gat van Groningen
Bistrot Centraal (Utrecht)
't Golden Fust
Zernike
De Negende Cirkel
De Brouwerij
Zernike
Café Ouwe Dikke Dries
(Utrecht)
Kapteynborgh
De Negende Cirkel
Munnekeholm 10
De Ontdekking (Utrecht)
De Tapperij
't Golden Fust
Zernike
Zernike
Zernike
Dizkartes
Provinciehuis Drenthe
(Assen)
De Brouwerij
De Negende Cirkel
Sunny Beach
Villa Volonté
Academiegebouw
Zernike
Zernike
Fietszaal

25-10-2016
27-10-2016
27-10-2016

Herestraat 106
Café de Diepen
Het Pakhuis

73
74
75
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76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Afspraak Gebouwbeheer
Workshop Antea
Afspraak bestuur VIP
Constitutieborrel Dizkartes
Afspraak Provincie Groningen
Constitutieborrel ESN
Gesprek SOG
Afspraak Jong BNSP
Borrel ASCI
Constitutieborrel Albertus Magnus
Afspraak Paul van Steen
Afspraak Strukton
Meehelpen Open Dag FRW
Denktank Calimero
Borrel Real Estate Club
Borrel Calimero
Borrel TW!ST
Borrel EBF
Afspraak Calimero
Faculteitsoverleg FVOG
NGPS vergadering
Voorzittersoverleg FRW Studentenorganisaties
Afspraak GLV Idun
Afspraak FVOG
Lunchafspraak met TeMa
Afspraak Linnet Deen
Afspraak ODIOM
Etentje met bestuur 52
VUGS Carrièredag
Afspraak GeoPromotion
Afspraak Linnet Deen
Mixborrel EPU Esperia & TW!ST
Tegenprestatie Caerus
Afspraak GHD Ubbo Emmius
Lunchafspraak met Terry van Dijk
Afspraak Galant Gala
Afspraak Ward Rauws
AVV FVOG
Internationaliseringsavond Ubbo Emmius
Kerstborrel FRW
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28-10-2016
28-10-2016
31-10-2016
31-10-2016
1-11-2016
1-11-2016
3-11-2016
4-11-2016
7-11-2016
8-11-2016
9-11-2016
9-11-2016
11-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
15-11-2016
15-11-2016
16-11-2016
16-11-2016
17-11-2016
18-11-2016
18-11-2016
18-11-2016
18-11-2016
18-11-2016
22-11-2016
23-11-2016
23-11-2016
29-11-2016
30-11-2016
2-12-2016
6-12-2016
7-12-2016
9-12-2016
12-12-2016
12-12-2016
15-12-2016

Zernike
Groningen/Loppersum
Kometenstraat 46
Dizkartes
Provinciehuis Groningen
Unitas
Zernike
Zwolle
The Dog's Bollocks
Albertus Magnus
Zernike
Maarssen
Zernike
Louis XV
Sunny Beach
Tram 13
't Gat van Groningen
&ZO Nightclub
Zernike
Zernike
Uithof (Utrecht)
Zernike
Zernike
Zernike
Zernike
Zernike
Bestuurskamer ODIOM
Paula's crib
Buys Ballotgebouw (Utrecht)
Zernike
Zernike
Het Pakhuis
University College
Zernike
Zernike
Pelsterstraat 23
Zernike
Harmoniegebouw
Harmoniegebouw
Learning Community ruimte
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116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

IduNacht
NGPS vergadering
Vergadering Werkgroep Employability
Chillen met facultaire organisaties
Bijeenkomst Yantai studentenorganisaties
Nieuwjaarskoffie FRW
Afspraak Lijst Sterk
Afspraak Provincie Groningen
NGPS vergadering
Nieuwjaarsborrel 't Gat van Groningen
Gesprek Cover
Nieuwjaarsreceptie
IduNacht
Afspraak Calimero
Borrel Ubbo Emmius
Afspraak Pro Geo
Afspraak Calco
Karaokeborrel TW!ST
Lunchafspraak Robin Neef
Afspraak Dion Glastra & Wouter Gaastra
NGPS vergadering
Tegenprestatie Sociëtas
Lunchen met Terry van Dijk
F-Raad
Februari-ALV
Werkgroep Employability
Constitutieborrel HCSA
AVV FVOG
Afspraak FVOG
Afspraak UniPartners
IduNacht
Afspraak Alette Arendshorst
KB bekendmaking ODIOM
VIP Diësborrel
GeoPromotion
NGPS vergadering
Afspraak ProGeo
Constitutieborrel MFV Panacea
Lunchen met Terry van Dijk
Constitutieborrel VESTING
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15-12-2016
16-12-2016
19-12-2016
19-12-2016
20-12-2016
9-1-2017
10-1-2017
10-1-2017
11-1-2017
11-1-2017
12-1-2017
16-1-2017
26-1-2017
27-1-2017
31-1-2017
2-2-2017
3-2-2017
6-2-2017
7-2-2017
9-2-2017
9-2-2017
13-2-2017
14-2-2017
14-2-2017

Het Pakhuis
Zernike
Zernike
Kometenstraat 46
Zernike
Zernike
Zernike
Provinciehuis Groningen
Buys Ballotgebouw (Utrecht)
't Gat van Groningen
Koffiekamer
't Golden Fust
Het Pakhuis
Oude Kijk in 't Jatstraat 39
't Gat van Groningen
Zernike
Maarssem
't Gat van Groningen
Zernike
Zernike
Utrecht
't Gat van Groningen
Koffiekamer
Zernike

22-2-2017
23-2-2017
28-2-2017
1-3-2017
1-3-2017
2-3-2017
6-3-2017
7-3-2017
7-3-2017
10-3-2017
14-3-2017
15-3-2017
21-3-2017
23-3-2017
23-3-2017

Zernike
't Gat van Groningen
Zernike
Zernike
Zernike
Het Pakhuis
Zernike
Brouwerij
Het Pakhuis
Noordlease Stadion
Utrecht
Zernike
Villa Volonté
Zernike
't Vaatje
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155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

Afspraak GLV Idun
IduNacht
Afspraak Provincie Groningen
IduNacht
Vergadering Faculteitsbestuur
Constitutieborrel R!sk
Borrel ZaZa
Internationaliseringsoverleg FVOG
ODIOM Borrel
Ubbo Borrel
CLIO KB Bekendmaking
AVV FVOG
Afspraak CUOS
Constitutieborrel Calimero
Afspraak Dion Glastra & Wouter Gaastra
CFO FVOG
U-raad Yantai bespreking
Afspraak KNOB
KB bekendmaking GLV Idun
TW!ST, MESA & Siduri
Afspraak SAC
Afspraak De Brouwerij
Afspraak 't Gat van Groningen
Etentje met RvA
Zusjesdag
Learning Communities evaluatiebijeenkomst
Afspraak Studie-adviseurs
Poseren met regenboogvlag
Extern bij sollicitaties VIP
Afspraak Kadaster
IBR borrel
G.H.D. Ubbo Emmius KB bekendmaking
Afspraak Dion Glastra
Afspraak 't Gat van Groningen
Afspraak Provincie Groningen
Constitutieborrel MARUG
KB bekendmaking VIP
Constitutieborrel TBV Lugus
Afspraak KB Mundus
Werkgroep Employability
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29-3-2017
30-3-2017
12-4-2017
13-4-2017
18-4-2017
19-4-2017
19-4-2017
20-4-2017
25-4-2017
25-4-2017
25-4-2017
26-4-2017
1-5-2017
1-5-2017
3-5-2017
3-5-2017
4-5-2017
4-5-2017
8-5-2017
10-5-2017
11-5-2017
12-5-2017
12-5-2017
12-5-2017
14-5-2017
15-5-2017
16-5-2017
17-5-2017
22-5-2017
23-5-2017
23-5-2017
23-5-2017
30-5-2017
30-5-2017
30-5-2017
6-6-2017
6-6-2017
7-6-2017
9-6-2017
12-6-2017

UMCG
Pakhuis
Provinciehuis
Pakhuis
Zernike
Villa Volonté
t Gat van Groningen
Faculteit GMW
Brouwerij
t Gat van Groningen
Pakhuis
Faculteit GMW
Kantoor CUOS
Unitas
Zernike
Faculteit GMW
van Swinderenhuys
Utrecht
Club Kiwi
't Gat van Groningen
Harmoniegebouw
De Brouwerij
't Gat van Groningen
Louis XV
Utrecht
Zernike
Zernike
Zernike
Heymansgebouw
Apeldoorn
De Negende Cirkel
't Gat van Groningen
Zernike
't Gat van Groningen
Provinciehuis Groningen
Het Vaatje
Het Pakhuis
Unitas
Zernike
Zernike
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195
196
197
198

Constitutieborrel TFV Francken
KB bekendmaking Sociëtas
Evaluatie Internationalisering met FB-assessor
Constitutieborrel ODIOM
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12-6-2017
12-6-2017
13-6-2017
13-6-2017

Unitas
De Doos
Zernike
De Negende Cirkel
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Bestuursactiviteiten
Bijeenkomst begeleiders Ameland – 1 september
Donderdag 1 september zijn alle ouderejaars
die mee zouden gaan als begeleiding op
introkamp bij elkaar geroepen. Doel van
deze middag was om de verwachtingen van
het bestuur uit te spreken tegenover de
begeleiders en daarbij de input van de
ouderejaars te horen. Dit geheel was
onderdeel van het beleidsplan van bestuur
56. Op de middag zelf is het algemene
draaiboek doorgenomen en de takenlijst van
de ouderejaars. Hier kwamen nog een aantal
onduidelijkheden/onhandigheden uit naar
voren die werkgroep Ameland nog heeft
kunnen aanpassen. De ouderejaars gaven
aan het een waardevolle bijeenkomst te
vinden, echter hadden zij inhoudelijk meer
verwacht met betrekking tot bijvoorbeeld de
invulling van spellen. Het bestuur zorgde
voor koffie, thee en versnaperingen.
(Pre-)master introductiedag – 2 september
Vrijdag 2 september vond de introductiedag
voor de pre-masterstudenten en de externe
masterstudenten plaats op het Zernikecomplex. Er waren zo’n 30 tot 40 nieuwe
studenten
aanwezig op deze gezellige
middag waarvan maar liefst 28 studenten
zich hadden ingeschreven als lid van Ibn
Battuta. Erg fijn om te zien! 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
Casper en Marijke de aanwezigen
geïnformeerd over Ibn Battuta en Pro Geo.
Hierna volgde een rondleiding en daarna
werd er nog even onderling gepraat met de
nieuwe studenten. We sloten af met een
gezellige borrel bij het barretje in het Plaza.
Introductiedag eerstejaarsstudenten – 5 september
Maandag 5 september was de dag dat alle
nieuwe eerstejaarsstudenten kennis mogen
maken met hun studie en daarbij natuurlijk
ook Ibn Battuta. Na de opening door de
decaan Oscar Couwenberg, werden er
introductiepraatjes gehouden door Laura
Kapinga, Marijke Rommelse, Elroy van
Ostheim en Jeroen de Regt. De studenten

werden, geleid door hun mentoren
rondgeleid door de universiteit waarbij ze
zich ook meteen 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
en
daarmee
verbonden
facultaire
organisaties 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,
alvorens te vertrekken richting de borrel.
Boekenverkoop - September
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. Men kon ook ervoor kiezen om
tweedehandsboeken aan te schaffen. Ook is
het 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 minder
goed te noemen. Studenten hebben minder
geld ter beschikking door de afschaffing van
de studiefinanciering als gift. Ook zijn er niet
zo veel ouderejaarsstudenten die nog boeken
kopen. Dit omdat ze het nut er niet genoeg
van inzien om de kosten hiervoor op te
brengen. De opbrengst van semester twee is
op het moment van schrijven nog onbekend,
maar de verkoop loopt volgens prognose.
Korte Buitenlandse Excursie Leipzig – 24-26
november
Traditioneel gezien vertrok ook dit jaar weer
een groep Ibn’ers in busjes naar een
interessante bestemming binnen Europa: het
is weer tijd voor de Korte Buitenlandse
Excursie. Dit jaar was het de beurt aan
Leipzig om ontdekt te worden door een
kudde enthousiaste geografen. Op 24
november kwamen we net voor het donker
aan in deze Oost-Duitse stad. Onderweg
stopten we nog bij een traditionele
grensovergang van Oost naar WestDuitsland aan. Nadat iedereen een kamer
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had gevonden en hier en daar verspreid over
de stad een appetijtelijke Duitse maaltijd had
verorberd, was het tijd om het nachtleven in
te duiken. In Club L9 werden tot diep in de
nacht de nodige danspasjes gemaakt.
De volgende dag stond de stadswandeling
centraal. Deze stadstour kwam onder andere
langs het bekende Gewandhaus, het oude
stadshuis, het Stasi-Museum en de
Thomaskirche, waar onder andere Bach en
Mozart nog hebben verbleven. De
wandeling werd afgesloten met een
hoogtepunt: na een beklimming van 142
meter, werd boven op de Panorama Toren
een uniek uitzicht over de stad beloofd.
Helaas zat het weer niet mee en werd het
zicht belemmerd door een dikke mist. Ook
deze dag werd afgesloten met een avond op
stap.
Helaas was het zondag weer tijd om terug
naar Nederland te gaan. Echter werd de reis
nog wat opgefleurd door een stop bij het
Völkerslachtdenkmal,
een
kolossaal
oorlogsmonument ter herdenking aan de
Slag bij Leipzig van 1813. Rond 6 uur, na
enige files, kwam het laatste busje aan bij de
P en R op hoofdstation Groningen. Aldaar
namen we afscheid van een heel gezellige
groep. Het was een succes!
Opnames ‘Weet ik Veel’ – 24 november
Donderdag 24 november was het weer tijd
om af te reizen naar Hilversum. Onder de
bezielende leiding van Linda de Mol konden
we onze algemene ontwikkeling weer testen.
Helaas werd er dit jaar niet door een Ibn’er
gewonnen. Mathijs Mulder werd een paar
vragen voor het einde nog genoemd als
kanshebber door onze lieve Linda maar het
was helaas iemand anders gegund.
Desondanks mocht dat de pret niet drukken
en was het weer een mooi feest. Linda,
Endemol, en co bedankt!
Stukton ColoRED – 19 januari & 16 maart
Voortkomend uit het contract met Strukton
dient Ibn Battuta promotie te maken voor
de innovatie game ColoRED. Deze werd dit
jaar gehouden ten tijde van de InfraTech in
Ahoy Rotterdam.
Voor dit evenement

waren 16 inschrijvingen, helaas door uitval
zijn er slechts 8 mensen daadwerkelijk
gegaan. Tijden de game was het de
bedoeling dat de deelnemers in groepen een
oplossing vonden voor een zelf bedacht
maatschappelijk probleem rondom het
thema ‘mobiliteit’. Tijdens de dag was er
ook ruimte om de beurs te verkenning.
Uiteindelijk waren alle acht de deelnemers
van Ibn Battuta door naar de finale op 16
maart 2017.
Op de finale dag bleken door afmeldingen
niet 7 maar slechts 4 teams deel te nemen.
Na vier denderende presentaties, van Bart
Weiland namens zijn Learning Community
en van Guus Brinkhof en Elroy van
Ostheim namens hun team, besloot de jury
uiteindelijk dat het gecombineerde team van
civiele techneuten en twee technisch
planologen, het beste plan hadden. Daarmee
wonnen twee FRW-studenten de wedstrijd.
Dit nieuws is niet alleen door Ibn Battuta
maar ook door de faculteit gedeeld!
Alumni Event – 21 april
Vrijdag 21 april kwamen Ibn Battuta en Pro
Geo met een nieuw concept om studenten
te laten integreren met alumni van de
faculteit ruimtelijke wetenschappen. En zo
stroomde op vrijdagmiddag de bovenzaal
van de Crown vol met een enthousiaste
groep alumni en studenten.
De middag begon met een case,
gepresenteerd door alumni Jeroen Veerman
(Qbuzz) en Jorn van de Scheer (OV Bureau
Groningen Drenthe). In gemixte teams
moesten de deelnemers oplossingen zoeken
om Park&Rides rondom Groningen
aantrekkelijker te maken. De antwoorden
varieerden van een focus op beleving tot een
focus op service. Nadat de winnaars bekend
waren gemaakt en de Professor Keuning
Vereniging een gratis drankje aanbood, was
het tijd voor een netwerkborrel. Het was een
gezellige middag.
Merchandise
Merchandise items zijn binnen Ibn Battuta
altijd populair. Veel leden zien de producten
als een herinnering aan hun tijd bij de
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vereniging en willen daarom maar wat graag
iets bemachtigen. Dit jaar hebben we ervoor
gekozen om onze kleuren nog mooier en
grootster te tonen en speciaal voor ons
gemaakte Ibn Battuta vlaggen in te slaan. De
verkoop hiervan was een groot succes!
Verder zijn op de valreep ook nog
goedschrijvende en zeer mooie Ibn
Battutapennen
binnengekomen.
Deze
pennen worden gratis verstrekt!
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 heel
veel plezier een jaar koffie gezet. De actie die
inmiddels al 3 jaar geleden gestart is, met de
cafeïnekaarten, is afgelopen jaar voortgezet.
Ook konden leden weer een persoonlijke
mok ontwerpen om hun koffie uit te
drinken. Toch worden bekertjes steeds
populairder. Voor het bestuur is dat niet heel
erg. Dit betekent dat er minder mokken
afgewassen hoeven te worden.
Algemene Ledenvergaderingen
ALV – 14 juni
Op 14 juni 2016 was de overdrachts-ALV in
Louis XV (Oude Kijk in Het Jatstraat 47).
Op deze ALV wordt er gestemd of het
kandidaatsbestuur het nieuwe bestuur van de
vereniging gaat worden. Na een presentatie
van het internationaliseringsplan en
commissiebedankjes was het tijd voor de
stemming. Er werd voor gestemd door de
ALV, wat betekende dat Elroy, Casper,
Arnoud, Simone, Nienke en Guus het
nieuwe bestuur van Ibn Battuta vormen. De
ALV werd afgesloten met het presenteren
van hun beleidsplan en een aantal
WVTTK’s.
ALV – 18 oktober
Op 18 oktober was de tweede Algemene
Ledenvergadering van het verenigingsjaar in
Grand Café Time Out. 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 drie Baltische Staten! Verder was dit
de ALV dat er een HR-wijziging omtrent het
wisselmoment van EGEA Groningen werd
goedgekeurd en werden er een aantal
commissies en werkgroepen bedankt en
voorgesteld. Ook was hier voor het eerst
ruimte voor commissies en werkgroepen om
spreektijd te vragen om de ALV over
bepaalde zaken in te lichten.
ALV – 22 februari
Op 22 februari was onze derde Algemene
Ledenvergadering van dit verenigingsjaar. In
het News Cafe (Waagplein 5) 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 en
Learning Communities werd uitvoerig
besproken. Ook op deze ALV werden er een
aantal commissies bedankt en nieuwe
commissies voorgesteld. Na de ALV werd er
nog gezellig geborreld met een hapje en een
drankje.
Borrels
Iedere borrel vond dit jaar voor het eerst
plaats in ’t Gat van Groningen. Deze locatie
beviel erg goed vanwege het gunstige
contract en het goede contact met de
eigenaar. Lex en zijn team zijn erg bevlogen
en betrokken. Ze gaven de vereniging al snel
het gevoel dat er geen foute keuze is
gemaakt met de wisseling van borrelkroeg
Constitutieborrel – 20 juni
Op maandag 20 juni werd de
constitutieborrel gehouden. Hier kon
iedereen het 56ste bestuur feliciteren met
hun aanstelling. Er waren vele genodigden
door de regen afgereisd naar ’t Golden Fust
om te genieten van een aantal biertjes. Zo
waren er veel verschillende besturen uit
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Groningen,
maar
was
ook
zusterverenigingen V.U.G.S. en Mundus
waren 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, Mundus en
het oud-bestuur gegeten bij Ribhouse
Bronco om de avond af te sluiten.
After-overdrachts ALV borrel – 14 juni
Na een lange maar toch ook wel feestelijke
Algemene Ledenvergadering waarin onder
andere het beleidsplan van bestuur 56 werd
gepresenteerd was het tijd voor de laatste
borrel voordat de zomervakantie begon.
Ook was het de laatste borrel in café ’t
Golden Fust voor Ibn Battuta. Per
september borrelt Ibn Battuta bij ’t Gat van
Groningen. Met weemoed zullen wij
terugkijken naar de beroemde emmertjes bij
’t Fust, maar ook Ibn Battuta moet door.
Introductieborrel – 5 september
De eerste borrel in onze nieuwe borrelkroeg
‘t Gat van Groningen’ was een groot succes.
De vele eerstejaarsstudenten die aanwezig
waren konden onder het genot van een
drankje nog even napraten over hun eerste
dag op de universiteit. Ook de ouderejaars
waren goed vertegenwoordigd en waren blij
elkaar weer te zien na de zomervakantie.
Kortom, de sfeer zat er goed in en het bleef
tot in de vroege uurtjes gezellig.
Oktoberfestborrel – 4 oktober
Op 4 oktober vond de tweede borrel van het
verenigingsjaar
plaats!
Het
thema
Oktoberfest past natuurlijk het best bij de
borrel in oktober. Wederom stond de kroeg
bomvol. Menig Ibn’er was verkleed in een
Lederhosen of een Heidi-pakje. Degene met
de mooiste outfits: Luna Berkedam en Marc
Baauw kregen een bierpul met een liter bier.
Après-ALV borrel - 18 oktober
Na de tweede Algemene Ledenvergadering
van het verenigingsjaar was er nog tijd om

gezellig in ’t Gat van Groningen te borrelen
met leden en bestuur. Deze borrel stond ook
in het teken van de aankomende
wintersportreis. De commissie, gekleed in
commissiekleding en gewapend met flessen
apfelkorn, zorgde zo voor een winters
sfeertje na een redelijk benauwde ALV.
Bedankt Wintercom en iedere borrelaar!
Gemaskerd bal borrel – 15 november
De derde borrel van het jaar was een goede.
Een groot deel van de aanwezigen had een
mooi masker op, sommige zelfs speciaal
ingekleurd of met mooie veren en glitters.
Naast een gratis fust was er ook een shotje
voor diegene met de mooiste outfit en
masker, Anneloes Bisschop. Er werd nog tot
diep in de nacht genoten van de nodige
alcohol.
Sinterklaasborrel – 7 december
Naar traditie kwam de goedheiligman ook
dit jaar weer langs op een borrel van Ibn
Battuta. ’t Gat van Groningen werd gereed
gemaakt en rond 12 uur was het dan zo ver:
sinterklaas en een roetveegpiet. Speciaal
voor een aantal vaste gasten van Ibn-borrels
had de Sint een leuk gedichtje en een
presentje meegenomen. De avond zou met
volle handjes pepernoten nog doorgaan tot
in de late nacht.
Carnavalsborrel – 17 januari
Ook dit jaar moest Groningen er aan
geloven, Carnaval kwam naar onze
borrelkroeg. Hoewel het relatief lang duurde
voordat er een groot aantal leden aanwezig
was, was de sfeer er niet minder om! Zeker
30 mensen waren verkleed op de borrel,
maar Renske ‘Elvis’ Simon ging er met de
hoofdprijs vandoor. Om 00:45 uur werd het
gratis bier er in gegooid. Dit leidde er toe dat
een groot aantal externe tot 01:00 uur
geweerd werd, dit mocht de sfeer na 01:00
uur echter niet drukken. Al met al wederom
een geslaagde borrel.
Almanakuitreikingsborrel–7februari
Het was eindelijk zover, de A’cie mocht hun
almanak uitreiken aan de rest van de
vereniging.
Met
een
mooi
themabekendmakingsfilmpje werd het thema
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Galaxies onthuld. Met het nummer
Sterrenstof op de achtergrond werd er druk
in de sterretjes van almanakken gebladerd en
geschreven. Met trots kan de A’cie
terugkijken op hun almanak en op een hele
mooie avond!
After-ALV-borrel–21februari
Na de februari-ALV in het Newscafé was
het tijd om de kelen te smeren met wat
biertjes. Van het Newscafé was het maar een
korte route tot aan ’t Gat van Groningen.
Onder het genot van wat biertjes werd er
nog lang nagepraat over het voorspoedige
verloop van de ALV en konden de nodige
zenuwen afgeschud worden met wat dansjes
en de nodige alcohol.
BEC borrel – 14 maart
Op 14 maart, de dinsdag voorafgaand aan de
Buitenlandse Excursie naar de Baltische
Staten, is er geborreld in ’t Gat van
Groningen. Alle deelnemers van de BEC
werden uitgenodigd om onder het genot van
een hapje en een drankje een quiz over de
Baltische Staten bij te wonen. Daarna werd
het programma bekend gemaakt en was het
tijd om te feesten. Zo’n 80 studenten waren
aanwezig op deze borrel om de BECgangers uit te zwaaien.
KB-bekendmakingsborrel – 18 april
Op 18 april vond één van de meest bezochte
borrels van het jaar plaats. ’t Gat van
Groningen stroomde al snel vol met mensen
die nieuwsgierig waren naar wie er de bar op
zouden gaan. Om 00.00 werd dan eindelijk
het kandidaatsbestuur gepresenteerd en
gingen de volgende mensen de bar op:
Manus Schlooz, Elisa Lanting, Tim Jansen,
Leia Vader, Mathijs Mulder en Henri
Batterink. Uiteraard kon een gratis fust bier
niet ontbreken na deze onthulling en het
bier vloeide dan ook rijkelijk. Hierna werd
het kandidaatsbestuur door vele besturen
van bevriende verenigingen gefeliciteerd en
succes gewenst met hun overdrachtsperiode.
Broertjes en zusjesborrel – 1 mei
Traditioneel gezien vond ook dit jaar weer
de broers en zussenborrel plaats. Op deze
borrel kunnen broers en zussen van leden

van Ibn battuta kennis maken met onze
mooie vereniging. ’t Gat van Groningen is
gereserveerd in de meivakantie zodat er zo
veel mogelijk mensen mee konden. Het
werd een gezellige avond, waar alle
aanwezige broers en zussen mengden met de
groep. We hebben als vereniging een goede
indruk achter gelaten!
Knuffelclubborrel – 16 mei
Zoals het een knuffelclubborrel betaamt was
er weer het hoognodige geknuffel op de
borrel te bewonderen. Verder benoemen zou
ongepast zijn binnen dit Secretarieel
Jaarverslag maar we kunnen wel zeggen dat
de Knuffelclub erg tevreden was deze borrel.
Verder was dit ook de laatste ‘eigen’ borrel
van bestuur 56. Om dit feit te vieren mocht
het bestuur van barman Lex voor de
allerlaatste keer nog even de bar op.
Feesten
Kerstmisborrel met ODIOM – 12 december
Samen met ODIOM van Pedagogische
Wetenschappen hadden we 12 december een
kerstborrel. Een zeer groot succes! Club
Kiwi had als thema: ‘Shine white like a
diamond’. Wat is nou een leukere manier om
elkaar te leren kennen dan wanneer je staat
te shinen in je mooiste witte outfit. Het was
dan ook een zeer geslaagde avond!
Alfabetfeest – 22 februari
Ook dit jaar werd het Alfabetfeest weer
georganiseerd
door
zo’n
14
studieverenigingen. Ook Ibn Battuta deed
dit jaar mee en Nienke Vogelzang
(eerstejaarsstudent SGP) nam plaats in de
Alfabetfeestcommissie. Met het thema Fulfill
your Fantasy gingen velen verkleed als
Flamingo, Flinstone, Farao of natuurlijk
gewoon als Feestvarken! Zo’n 45 Ibn’ers
waren aanwezig op dit zeer geslaagde feestje
in Club Kokomo.
Externe betrekkingen en
samenwerkingsverbanden
Nieuwjaarsreceptie – 16 januari
Op 16 januari was het tijd voor de
nieuwjaarsreceptie. Een samenwerking van
Ibn Battuta, Pro Geo, Geo Promotion en
(voor het eerst) de Real Estate Club
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Groningen. ’T Fust was gehuurd als locatie
waarbij alle organisaties in hebben gelegd
om iedereen van de faculteit van een drankje
en hapje te voorzien. Ook was er ruimte
voor een speech van de voorzitter van de
Real Estate Club en Ibn Battuta. Waarbij Ibn
Battuta vooral aanstuurde op meer
samenwerking. Samenwerking die er nog
nooit zoveel is geweest, maar broodnodig is
bij de huidige ontwikkelingen. De decaan
van de faculteit haakte hier dan ook op in en
vertelde over de grote veranderingen die de
faculteit te wachten stonden.
Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium
– The ever-changing metropolis – 19 februari
Ditmaal vond het jaarlijkse Nationaal
Geografisch en Planologisch Symposium
plaats in onze hoofdstad: Amsterdam. Het
Oude Mannenhuis Poort was dit jaar het
decor voor een dag met als thema ‘the everchanging metropolis’. Nadat dagvoorzitter
Martijn Duineveld , gespecialiseerd in urvan
governance and the politics of planning and
design, de dag opende volgende een
interessante lezing van Zef Hemel. Na het
plenaire gedeelte was er een heerlijke lunch
en vervolgde de dag zich met aan aantal
interessante workshops, die het thema
verder uitdiepte. Met alle aanwezigen is er
veel informatie opgedaan over metropolen
en het veranderende veld ervan, zowel op de
grote schaal als op hele kleine schaal. De dag
werd afgesloten met een borrel, waar de
deelnemers nog eens met elkaar konden
napraten.
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 12 mei gegeten in Louis XV
om hen zo te bedanken voor het advies het
afgelopen jaar. Op donderdag 1 juni hebben
we met de RvA geborreld in Grand Café de
Biechtstoel. Hier hebben ze ook kennis
kunnen maken met het kandidaatsbestuur
die hun beleidsplan presenteerde en gelijk al
advies mochten 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 gehad!
Bedankt Pieter Meijer, Marten Middeldorp,
Raoul Steyvers, Ewout van Spijker, Marc
Baauw, Marc Boogert, Paul Steeneken,
Constantijn de Lange, Jouke van Dijk en
Martine Mollema.
Professor Keuning Vereniging
Dit jaar heeft Casper van Mastrigt vanuit Ibn
Battuta zitting genomen in het bestuur van
de alumnivereniging van de Faculteit
Ruimtelijke Wetenschappen, de Professor
Keuning Vereniging (PKV). Deze vereniging
organiseert activiteiten door het hele land
voor alumni uit Groningen. De eerste
excursie vond plaats op 23 juni, waar een
enthousiaste groep alumni een bezoek
brachten aan het stationsgebied van Utrecht.
Alumnus Gerard Verrijn Stuart gaf in het
stadskantoor een presentatie over de
ontwikkeling van het stationsgebied van
Utrecht op het gebied van bereikbaarheid,
veiligheid en communicatie. Er volgde als
afsluiting een korte borrel in de stationshal
van Utrecht. Geborreld werd er ook op de
FRW alumni borrel in Amsterdam. Op 11
november bezochten een grote groep
alumni Den Haag om een kijkje te nemen op
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Alumni Mark Frequin en Luuk Huttenhuis
gaven een interessante kijk op het rijksbeleid
inzake bereikbaarheid. Na de lezing was er
een interessante fietstocht georganiseerd
over De Brinckhorst, een belangrijk
binnenstedelijk ontwikkelingsgebied in Den
Haag.
De samenwerking tussen Ibn Battuta en de
PKV liep ook heel goed dit jaar. Een van de
hoogtepunten was de Brexitlezing op 6
december van Philip McCann, waar de
professor in een afgeladen Doopsgezinde
Kerk een lezing gaf over de Brexit. Ook het
aAlumni Event, in samenwerking met Pro
Geo, was er geslaagd. In een bovenzaal van
de Crown kon een groep van studenten en
alumni met elkaar in gesprek. Deze avond
werd afgetrapt met een case van het OV
bureau Groningen Drenthe, gegeven door
alumni Jorn van der Scheer en Jeroen
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Veerman en werd afgesloten met een leuke
netwerkborrel.
Het PKV-jaar werd afgesloten met een
bezoek aan de Spoorzone Nijverdal, waar
projectleider Dick Schipper een interessant
verhaal vertelde over het tunnelplan en het
beleid inzake de herinrichting van het
centrum zonder doorgaand verkeer. Het was
een zeer geslaagd jaar.
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 nieuwe
website. Uiteraard hebben wij verenigingen
ook vele tips kunnen geven over dit soort
zaken. 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.
We hebben erg fijn kunnen samenwerken
met Pro Geo met betrekking tot het
AlumniEvent. Ook met GeoPromotion was
het altijd erg gezellig in de omgang!
Het is fijn dat op onze middelgrote faculteit
de lijntjes kort zijn. We hebben vaak korte
afspraken gehad met Dion Glastra, het
studentlid van het faculteitsbestuur, wat erg
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. Helaas was er dit jaar geen
besturenweekend. Hoewel jammer, is bij Ibn
Battuta het aantal weekendjes weg al vrij
hoog. Ook hebben we in het nieuwe
kalenderjaar meerdere 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. Dit jaar
was het Centraal Faculteits Overleg (CFO)
zeer belangrijk. Als faculteitsvereniging kan
je daarin in overleg met de andere
verenigingen op een redelijk hoog niveau.
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
werden onder andere twee inloopuren
georganiseerd waar geïnteresseerden terecht
konden met al hun vragen over een
bestuursjaar bij Ibn Battuta. Met de hulp van
oud-bestuursleden
konden
potentiële
sollicitanten een goed beeld geschetst krijgen
over hoe een bestuursjaar er nou precies
uitziet. Tot en met vrijdag 31 maart konden
mensen hun motivatiebrief inclusief CV
inleveren in het postvakje van Ibn Battuta,
waarna de sollicitatieprocedure
kon
beginnen.
Bij de bestuurssollicitaties waren twee
externen aanwezig, namelijk Esmee Timmer,
Voorzitter van studievereniging ODIOM
(Pedagogische Wetenschappen), en Anne
van Boven, Commissaris Extern van
studievereniging GHD Ubbo Emmius
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(Geschiedenis). 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. Manus Schlooz, Elisa Lanting, Tim
Jansen, Leia Vader, Mathijs Mulder en Henri
Batterink 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
leerzaam
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. Dit alles naast gewone
overdrachtsmomenten door de maanden
heen waar de verschillende functies werden
overgedragen
Op
de
algemene
ledenvergadering van dinsdag 13 juni zijn ze
officieel ingehamerd als bestuur 57 van
Faculteitsvereniging
der
Ruimtelijke
Wetenschappen Ibn Battuta.
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Commissie- en
Werkgroepactiviteiten

een aantal verschillende kroegen en kregen
zo meteen een beeld van de stad Vilnius.
Het eindigde in een grote club.

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: Leia Vader, Lynn Möhlmann,
Renske Simon, Daan Boeree, Simone
Rehwinkel (bestuur), Anneloes Bouma en
Marins Hettinga, Jorrit Kootstra en Jessica
van der Pol.

Zondag 19 maart - Vilnius

Almanakuitreiking – 6 februari
Het was eindelijk zover, de A’cie mocht hun
almanak uitreiken aan de rest van de
vereniging. Eerst werd de hele commissie
bedankt door voorzitter Leia Vader. Daarna
werd met een zeer mooi en artistiek
themabekendmakingsfilmpje het thema
Galaxies onthuld. Met het nummer
Sterrenstof van de Jeugd van Tegenwoordig
op de achtergrond werd er druk in de
sterretjes van almanakken gebladerd en
geschreven. Met trots kan de A’cie
terugkijken op hun almanak en op een hele
mooie avond! Bedankt voor jullie inzet!
Buitenlandse Excursiecommissie (BEC)

Zaterdag 18 maart – (De reis naar)
Vilnius
Op zaterdag 18 maart 2017 vertrokken we
met een groep van 49 studenten vanaf
Groningen naar Vilnius. Erg vroeg
vertrokken we vanaf het Station van
Groningen, om met de trein naar Eindhoven
Airport te gaan. Vanaf hier hadden we een
vlucht naar de hoofdstad van Litouwen:
Vilnius. We kwamen hier laat in de middag
aan en vertrokken met een touringcar, die
we voor de hele week hadden gehuurd, naar
het hostel. Iedereen was aardig uitgeput,
maar klaar voor een intensieve week, klaar
voor een ontdekkingsreis door de Baltische
Staten. Nadat iedereen gesetteld was in het
hostel, was het alweer tijd voor onze eerste
activiteit: de kroegentocht. We gingen naar

We begonnen deze dag met een erg
uitgebreid ontbijt in het hotel. Alles was
aanwezig: cornflakes, mini-pannenkoeken,
brood, fruit, groente en zelf gebakken
aardappeltjes. Vervolgens vertrokken we
naar het centrum van Vilnius om hier een
stadswandeling te houden, georganiseerd
door de commissie zelf. Tijdens deze
stadswandeling kwamen we ook in de
Republiek van
Uzupis.
Deze
republiek
hebben
de
bewoners van
deze
gettoachtige
buurt hier zelf uitgeroepen en werd zelfs
erkend. Ook al word deze republiek niet
door iedereen serieus genomen, en namen ze
zichzelf ook niet serieus, studenten hebben
hier een stempel van de republiek in hun
paspoort laten zetten die geheel legaal is.
Aan het einde van stadswandeling gingen we
naar het ‘Museum of Genocide Victims’. Dit
museum gaat over de geschiedenis van
Litouwen tijdens het bewind van de SovjetUnie. Er werd veel verteld door de gids over
de staatsveiligheidsdienst (KGB) en hoe zij
de mensen hier behandelden. Het was erg
interessant omdat het museum gebouwd was
in een voormalige gevangenis van de KGB.
Na deze tour hadden studenten vrije tijd om
de stad verder zelf te ontdekken.

Maandag 20 maart – Kaunas
Op maandag 20 maart vertrokken we vanuit
Vilnius naar Kaunas. Onderweg hadden we
een stop bij Trakai, waar het Traikai kasteel
te bezichtigen was. De commissie vertelde
veel over de geschiedenis van het kasteel en
hoe het nu nog gebruikt wordt. Vervolgens
gingen we met de bus weer door naar
Kaunas, waar we één nacht verbleven.
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Aangekomen in Kaunas en na het droppen
van onze bagage in de hostels, gingen we
met z’n allen richting de Kaunas Cathedral
Basilica. We konden met z’n allen deze
basiliek in en op het dak staan om zo van
een mooi uitzicht over de stad te genieten.

Dinsdag 21 maart – Kaunas en Riga
Vanuit Kaunas, Litouwen, vertrokken we
met de groep richting de hoofdstad van
Letland: Riga. We maakten een tussenstop
bij Cross Hill in Siauliai in Noord-Litouwen.
Dit een een nationale pelgrim plaats dat een
symbool is voor de kracht van het
(katholieke) geloof. Er zijn meer dan
vijftigduizend kruizen te vinden hier en
mensen zijn ook vrij om hun eigen kruis hier
te plaatsen. Na deze stop vertrokken we
richting
Riga, waar
we
een
bezoek
brachten
aan
de
Universiteit.
Hier kregen
we een interessante lezing over de planologie
van de stad en de rest van het land. Nadat de
incheck bij het hostel had iedereen wat vrije
tijd. Als laatste zijn we met z’n allen naar een
typisch Letlands’ restaurant gegaan: LIDO.
Hier kon je onbeperkt eten en drinken voor
een schappelijke prijs.

Woensdag 22 maart – Riga
Om tien uur ’s ochtends vertrokken we naar
Gauja National Park, een erg groot park in
Letland wat bekend staat om haar prachtige
natuur. Het was prachtig weer, dus tijd voor
een goede wandeltocht! Deze wandeltocht
van een aantal uren sloten we af met het
maken van een eigen maaltijd. Van onze
gidsen kregen we typische Letlandse soep en
heerlijke thee om op te warmen. Vervolgens
gingen we weer terug naar Riga en
arriveerden hier om vijf uur ’s middags. Het
was een lange dag dus iedereen had vrije tijd
om te gaan waar hij of zij wilde!

Donderdag 23 maart – Riga, Pärnu en
Tallinn
Vandaag was het weer tijd om te vertrekken
vanuit Riga en onze reis voort te zetten naar
het noorden van de Baltische Staten. Op
naar Pärnu, onze eerste stop voor een
lunchpauze! Pärnu is dé zomerhoofdstad
van Estland. Ook al was het erg koud, Pärnu
is ook in deze tijd van het jaar een prachtige
plaats om te bezoeken. We hebben zelfs de
mogelijkheid gekregen om op de bevroren
zee te staan. Na de stop in Pärnu was het tijd
om naar de volgende bestemming te reizen,
welke een verrassing bleef voor de hele
groep totdat we er dus eindelijk naar toe
gingen: een alpaca boerderij! We kregen van
de boer een rondleiding over zijn boerderij
en hij vertelde over zijn bedrijf. Vervolgens
vertrokken we dan naar de eindbestemming
van de reis: Tallinn! Nadat we hier
gearriveerd waren, was het tijd voor ons
themafeest waar iedereen verkleed ging als
een land. Na vele karaoke hitjes was het tijd
om de dansvloer onveilig te maken.

Vrijdag 24 maart – Tallinn
Vandaag startten we met een presentatie van
de Nederlandse Ambassade in Tallinn.
Karen van Stegeren gaf ons een presentatie
in de Nationale Bibliotheek van Estland. We
kregen veel interessante informatie over de
rol van ambassades in het algemeen, maar
ook de connecties die Estland met
Nederland heeft. Het was een erg goede
presentatie en er was gelegenheid om vragen
te stellen, waar dan ook uitgebreid gebruik
van gemaakt werd. Hierna hadden we een
interessante wandeling door de stad die de
commissie zelf had georganiseerd. Er waren
vele plekken in Tallinn die we bezochten
waar je een enorm mooi uitzicht had over de
stad: de oude binnenstad en het nieuwere
industriegebied waren zo goed te
onderscheiden.

Zaterdag 25 maart – Lahemaa Park
De laatste dag van onze ontdekkingstocht
door de Baltische Staten was daar. Rond elf
uur ’s ochtends haalde onze bus met gids

Pagina 32 of 56

FACULTY ASSOCIATION SPATIAL SCIENCES

Ibn Battuta

ons op om door National Park Lahemaa te
rijden. Een jonge, enthousiaste gids liet ons
vele prachtige natuurplekken van dit park
zien. We hebben bijvoorbeeld de grootste
Baltische waterval gezien maar ook een
enorm moeras. Na een mooie wandeltocht
was het tijd om terug te gaan naar het hostel
voor avondeten. Uiteraard moet er ook een
einde komen aan deze prachtige reis en was
het tijd om onze spullen te pakken.

Zondag 26 maart – Terugreis naar
Nederland
Alles komt tot een einde, en zo ook deze
reis. Midden in de nacht was het tijd om met
de touringcar naar het vliegveld te gaan.
Vanaf Tallinn Airport vertrokken we erg
vroeg in de ochtend richting Schiphol, waar
iedereen weer op eigen benen moest staan.
Iedereen had een prachtige week gehad met
vele leuke activiteiten. De Buitenlandse
Excursiecommissie kan weer terugkijken op
een geslaagde reis. Ibn Battuta bedankt
Manus Schlooz, Wim Boeree, Tobias
Meppelink, Serra van der Spek, Tim Jansen,
Sara Polfliet en Nienke Mud voor hun inzet!
Carrièredagcommissie
Afgelopen
jaar
heeft
de
Carrièredagcommissie weer hard gewerkt
om een top dag neer te zetten. De
commissie bestond dit jaar uit Marije
Kootstra, Floris Jan Sander, Max Tooi, Nick
Klappe, Leia Vader, Renske Simon (Pro
Geo) en Guus Brinkhof (Ibn Battuta). Deze
koningen en koninginnen hebben een dag
van jewelste neergezet. Hieronder een
beknopte samenvatting van de dag.
Zoals gebruikelijk begon de dag met
bedrijfsbezoeken. Deze waren dit jaar bij
Weusthuis en partners, Geon, KAW,
Nijestee, en Noorderzijlvest. Tegen het
middaguur werd iedereen in het Hanze Plaza
ontvangen met koffie en thee waarna de
plenaire lezing van Hans Broekman plaats
vond. Hans werkt als station-ontwikkelaar
bij NS, terwijl hij ooit is afgestudeerd als
planoloog. Uit de evaluaties blijkt dat zijn
lezing door vele als inspiratie gezien werd.

Na de lezing was het tijd voor een lunch met
broodjes en soep. Na een lunchpauze van
uur was het tijd voor de eerste
workshopronde. Aan deze ronde namen de
volgende
bedrijven
deel:
Strukton,
Witteveen en Bos, Antea Group, NS station
en Stad². Uit de evaluaties is gebleken dat al
deze workshops als zeer interessant en nuttig
werden gezien. Na een korte onderbreking
was het tijd voor de tweede workshopronde,
aan deze ronde namen zonder NS de zelfde
bedrijven deel en kwamen het nationaal
Water Traineeship en OVG Real Estate daar
bij. Ook deze ronde duurde 90 minuten en is
succesvol verlopen.

Na afloop van de tweede workshopronde
werden alle bedrijven en commissieleden
bedankt en was het tijd voor de
netwerkborrel. Alle deelnemende bedrijven
in de tweede ronde waren present met stand
op de borrel, wederom voegde er zich twee
bedrijven toe bij het gezelschap, namelijk:
Kenonz en de Provincie Groningen. Ook
de borrel was zeer geslaagd en is maar liefst
drie kwartier langer door gegaan dan vooraf
gepland. Dit omdat de commissie genoeg
financiën had om dit door te laten gaan en
er volop genetwerkt werd. Naar verluid
hebben verschillende bedrijven meerdere
contacten gelegd met de bedrijven voor
traineeships en stages.
In totaal waren er zo’n 100 studenten
aanwezig en 20 werknemers van alle
bedrijven.
Eerstejaarscommissie (EJC)
Zoals ieder jaar is de Eerstejaarscommissie
enorm populair. Vanaf het introductiekamp
zijn er altijd al veel aanmeldingen voor de
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commissie, wat resulteert in een lekker volle
en enthousiaste commissie. De groep
bestond dit jaar uit de volgende personen:
Anne de Rouw, Ayleen Labee, Bart Weiland,
Daan Schmidt, Jochem van Schaick, Joost
van der Wal, Jorrick Scholte, Luna
Berkedam, Roman Schuijers, Rosan
Dijksterhuis, Sebastiaan Wijmans en
Willemijn Schreuder en werd begeleid door
Nienke Mud vanuit het bestuur. Vanaf het
begin waren ze vol enthousiasme bezig met
het organiseren van leuke activiteiten voor
alle Ibn Battuta-leden!
EJC Barbecue – 21 juni
De EJC barbecue vond dit jaar weer plaats
aan de Hoornseplas, na de SeS’cie
sportmiddag.
Ondanks
de
slechte
weersvoorspellingen hebben we toch lekker
kunnen barbecueën met goed weer. Naast
het lekkere vlees was er ook gratis Cara Pils
dat nog over was van het lustrumweekend!
Al met al was het een zeer geslaagde middag.
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!
EJC Speciaal bierentocht – 13 september
De
allerlaatste
activiteit
van
de
Eerstejaarscommissie:
de
speciaal
bierentocht! Met een groep van 45 mensen
zijn we bij vier speciaalbiercafés geweest.
Van Café de Koffer, via café de Toeter en
het Concerthuis, zijn we geëindigd bij Café
Oblomov. Overal hebben we kunnen
genieten van een heerlijk speciaal biertje. Het
weer zat mee, dus fietsend van café naar café
was geen probleem. Om de avond goed af
te sluiten is er nog een gedeelte van de groep
de stad in gegaan.
EJC Beklimming Martinitoren – 24 oktober
De
eerste
activiteit
van

de

Eerstejaarscommissie was de beklimming
van de Martinitoren. Op 24 oktober gingen
we met zo’n 25 studenten de toren in.
Omdat we de top hadden bereikt hebben we
onszelf, zeer toepasselijk, getrakteerd op een
shotje Martini! Het was aardig koud, dus
nadat we weer veilig op de grond stonden
zijn we op het terras warme chocolademelk
gaan drinken. Om de dag goed af te sluiten
zijn we uit eten geweest bij de Napoli.
EJC Neonfeest – 22 november
Het allereerste EJC-feest vond op 22
november plaats in Sunny Beach. Met zo’n
65 Ibn’ers hebben we er een mooi feest van
gemaakt. Gratis welkomstshotjes, veel gratis
bier, meer dan genoeg neon-verf én een
gezellige sfeer waren de ingrediënten voor
dit
mooie
evenement. Tot in
de late uurtjes
werd er gedanst,
gezongen
en
cocktails
gedronken. Al met al: zeer geslaagd!
EJC Kerstgala – 22 december
Om de kerstvakantie goed in te luiden
organiseerde de Eerstejaarscommissie het
jaarlijkse kerstgala! Dit jaar vond het gala
plaats op de derde verdieping van het News
Café. Met 110 studenten hebben we op
donderdag 22 december van 23:00-04:00 uur
genoten van onbeperkt bier, wijn, fris en
binnenlands gedistilleerde drank. Cristian
Wessels verzorgde de hitjes: van techno tot
hiphop, van carnavalskrakers tot hardcore.
EJC Filmavond – 15 februari
Dit jaar organiseerde de EJC weer een
gezellige filmavond in de Blauwe Zaal van
het Duisenberggebouw. Via facebook kreeg
de film ‘The Interview’ de meeste stemmen.
Op 15 februari werd deze goed slechte
humorfilm bekeken met een groep van zo’n
30 studenten.
EJC Poolen – 29 maart
Na de BEC was het tijd voor een Pool
toernooi bij Street Life om lekker even bij te
kletsen maar natuurlijk, vanzelfsprekend,
ook te poolen. Met zo’n 40 Ibn’ers hebben
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we twee uur
lang een
afvalwedstrijd
gedaan en
uiteindelijk
hebben
niemand
minder dan Elroy van Ostheim, Casper van
Mastrigt en Mathijs Mulder dit pooltoernooi
gewonnen.
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 Anne
Bouman, Jan Ype de Vries, Lisette Woltjer,
Chris van Laar, Kjeld Brinkman, Anneloes
Bisschop, Jeppe de Vries, Joost Nussy,
Marijke Molema en Elroy van Ostheim
EGEA Annual Congress – 11 t/m 16 september
Van 11 t/m 16 september 2016 vond het
EGEA Annual Congress plaats in Zürich.
Dit jaar werd het georganiseerd door EGEA
Zürich met als thema ‘Power of the Masses’.
Van EGEA Groningen waren twee mensen
aanwezig, Kjeld Brinkman en Bart-Peter
Smit. Zoals gebruikelijk bestond het
programma uit workshops, excursies,
lezingen en natuurlijk feestjes.
Het Annual Congress begon al voordat men
op plaats van bestemming was. Zo was er
voor iedereen een wedstrijd om zo co2neutraal naar Zürich te komen. Het congres
begon op de universiteit aldaar, waar een
kleine introductie plaatsvond. Vanaf de
universiteit werd er met de bus naar het
Melchtal gereden. Daar overnachtte men
gedurende het congres
Er zijn meerdere vakgerelateerde activiteiten
tijdens het congres. Zo wordt er met een
gids gehiket en de geomorfologische
structuur van gebergte bekeken. Ook is er de

mogelijkheid om te kiezen uit vele
workshops om deel te nemen, bijvoorbeeld
van ESRI Zwitserland.
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 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 dan 20
teams strijden in een tournament om wie het
snelste 5 biertjes kan adten, zonder fouten te
maken of te morsen.
Al met al was het een mooi congres om op
terug te kijken en er zullen zeker weer
mensen van EGEA Groningen komend jaar
vertrekken naar het volgende Annual
Congress, georganiseerd door EGEA
Krakau & EGEA Warschau!
EGEA International BBQ – 22 september
Op 22 september was de jaarlijkse barbeque
van EGEA. Veel internationale studenten
waren al enthousiast gemaakt op de introdag
van de faculteit. Uiteindelijk is voor 70
mensen vlees ingekocht wat meer dan
genoeg was voor dit vreetfestijn. Verder
heeft EGEA een puzzeltocht ingevoerd.
Groepen werden gemaakt om goed te
integreren en de groepen moesten op leuke
wijze raadsels oplossen om achter de namen
van andere EGEA entiteiten te komen. Het
feest duurde tot lang na het einde door in
het Noorderplantsoen!
EGEA Birthday Weekend – 7 t/m 9 oktober
EGEA Groningen vierde dit jaar een groots
feest ter ere van haar verjaardag. De vorige
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EGEA commissie hadden hiervoor het
lustrumteam ingeschakeld. Hiervoor is door
EGEA Groningen en Ibn Battuta een
locatie afgehuurd in het mooie Schoonloo.
In groepsaccomodatie ´De Warme Bossen´
zou dan ook een groot feest plaatsvinden.
De accommodatie bestond uit een grote
speelhal, een grote woonkamer en een tuin
met basketbalveld en springkussen. Vervelen
kon dus simpelweg niet! De eerste dag
hebben de deelnemers zich afzonderlijk
verzameld en aangemeld op de locatie.
Hierna gingen we gezamenlijk eten waarna
de klassieke Beer Drinking Contest of BDC
volgende. De winnaars waren al snel bekend.
Onder leiding van oud gediende Erik van
Spijker won zijn team glansrijk de finale van
de andere groepen. Na de eerste dag
uitbundig de verjaardag te hebben gevierd,
gingen we de tweede dag het omliggende
gebied ontdekken. EGEA Groningen had
gezorgd voor grondboren, zodat de
innerlijke geograaf weer boven kwam tijden
een informele veldwerktrip. De tweede
avond kwamen alle internationale exchange
studenten, waarvan vele afgezet na een
excursie van Paul van Steen door de man
zelf. Die avond hebben de internationale
studenten kennis gemaakt met een Cantus
onder leiding van de Pedellen. Al met al was
het een gezellig weekend en heeft iedereen
zich erg vermaakt. Wel was het jammer dat
maar één andere EGEA entiteit op bezoek
kwam.
EGEA Pubquiz – 29 november
Ook dit jaar werd de jaarlijkse EGEA
Pubcrawl gegeven. Andere Nederlandse
EGEA entiteiten waren uitgenodigd zoals
als de internationale studenten die studeren
aan onze faculteit. Op de planning stonden
vier kroegen. Als eerste gingen we naar de
Hoppe, vervolgens kwamen we langs de
Sunny Beach, Club Kiwi en als afsluiter
dansten wij de avond weg in de Wolter
Wolthers! Ook zongen we hier de stemmen
van de hemel met al ons karaoke talend.
Alle gratis shotjes gingen er bij de
deelnemers goed in. Ook zorgde de dj´s
ervoor dat de heupjes los gingen bij
iedereen. Helaas kwamen de internationale
studenten later doordat ze wat anders

hadden. Deze gingen echter wel mee tot lang
na de kroegentocht!
Excursiecommissie (Ex’cie)
De excursies van het jaar 2016-2017 worden
georganiseerd
door
de
volgende
enthousiaste
commissieleden:
Mathijs
Mulder, Veronique Rietman, Arlinde Dul,
Helmer Hoenink, Luuk Meijer, Laurens van
Egmond, Lynn Möhlmann, Ynske Sippens
Groenewegen en Elroy van Ostheim vanuit
het bestuur. De Excursiecommissie heeft
wederom een topjaar gedraaid met hoge
opkomsten bij interessante excursies!
Ex’cie Wadlopen – 17 juni
De excursiecommissie had dit jaar weer het
wadlopen teruggehaald. Met een groep van
18 enthousiaste leden vetrokken we 17 juni
met de trein naar Winschoten om
vervolgens heel knus in een belbus naar
Pieterburen te trekken. Na ontvangst met
koffie of thee en appelgebak werden we
door de dorpsbewoners naar de dijk
gebracht. Hier ontmoetten we onze leuke
gids die ons over het wad, door het slib en
dwars door een geul heen leidde. Het was
een leuke dag waar veel mensen plezier
hadden en zaten te klieren in de blubber.
Daarnaast werden zowel levende zeehonden
gespot, als een gesneuvelde aan wal. Veel
hadden nog nooit op het wad gelopen,
vooral voor de stedelingen was het een
schokkend maar leuke activiteit.
Ex’cie Emmen – 21 september
Op 21 september organiseerde de
Excursiecommissie een excursie naar
Emmen. Emmen, een stad met een rijke
geschiedenis van esdorp tot groeicentrum
van het Noorden, is druk bezig met
reorganisatie van de stad. We kregen eerst
een klein college over de geschiedenis,
waarna we een rondleiding kregen door de
stad. Hierbij hebben we veel nieuwe
ontwikkelingen kunnen zien, van het nieuwe
plein tot de verplaatsing van de oude
dierentuin. Het was een interessante en
leerzame excursie die aanzette tot veel
aanmeldingen, vooral van de Learning
Communities.
Ex’cie Martinusbrouwerij – 3 november
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De
overdrachtsactiviteit
van
de
Excursiecommissie vertrok 3 november naar
de Martinusbrouwerij in Groningen. De
oude drukkerij is pas een jaar een brouwerij,
maar de brouwerij is nu al in een
stroomversnelling gekomen. De leden
mochten verschillende van de Groningse
bieren proeven terwijl ze een rondleiding
kregen door de kleine brouwerij. Deze
smaakten echter zo goed dat veel leden
bleven hangen in het proeflokaal om nog
wat bieren uit te proberen.
Kerstmarkt Leer – 16 december
Het jaarlijkse bezoek aan de kerstmarkt in
Leer mocht dit jaar natuurlijk niet
ontbreken. De Excursiecommissie had dan
ook weer gezorgd dat we met een gezellige
groep Ibn´ers naar Leer konden. Op de
expeditie daar heen zijn er helaas wel een
aantal mensen geweest die of te laat waren,
of die hun OV-chipkaart waren vergeten.
Deze mensen konden later aansluiten alleen
was dit in sommige gevallen al te laat.
Eenmaal daar hebben de aanwezigen
genoten van de Duitse bieren in het
zonnetje. Uiteraard met een lekkere
Bratwurst of Currywurst.
Excursie Stationsgebied Utrecht – 13 januari
13 januari was het met een frisse start van
het jaar en een fris windje tijd om expeditie
te gaan met de Excursiecommissie. Deze
wisten Martin Boisen te strikken om ons
rond te leiden. Eenmaal op locatie kregen
we eerst een kleine lezing van Martin zelf in
het hart van de
nieuwe
Utrechtse
Stationshal.
Hier vertelde
hij over de
retail die was
gevestigd
en
wat het beleid hierop is van NS real estate.
Hierna vertrokken we naar het nabijgelegen
NS hoofdkantoor. Hier kregen wij meer
informatie over het bedrijf van Mieke
Verschoor en Hans Broekman. Na te
hebben rondgelopen in het kantoor en te
hebben genoten van het uitzicht nam Martin
ons mee op een uitgebreide rondleiding

door het ontwikkelingsgebied rondom het
stationsterrein. Opvallende dingen waren
Hoog Catharijne, de grote loopbrug en het
Rabobank gebouw. Als afsluiter gingen we
kijken in het CU gebouw waar we een
maquette hebben bekeken van de stad.
Hierna leidde Martin ons naar een
speciaalbiercafé en de beste gyroszaak van
Utrecht. De dag duurde lang, maar iedereen
was voldaan en erg enthousiast.
Excursie GeoServe – 11 februari
Wederom was er een geslaagd event van de
Excursiecommissie
op
11
februari.
GeoServe, een bedrijf uit de polder, kwam
speciaal voor ons naar Groningen om te
vertellen over hun bezigheden. GeoServe is
een bedrijf dat sattelietbeelden beheert en
verkoopt aan bedrijven, maar bijvoorbeeld
ook de Nederlandse inlichtingendienst helpt.
Een voorbeeld hiervan is sattelietbeelden
leveren van het gebied rondom de MH17.
Ook heeft GeoServe voor de aanwezigen
een account gegeven voor hun site, waarbij
veel sattelietbeelden en data gratis te
bekijken zijn voor Ibn Battuta leden. Het
was een leuke, informele middag. Hierbij
was er veel interessante informatie, maar
vooral plek voor een gemoedelijke en
grappige sfeer.
Ex’cie ESRI Rotterdam – 24 februari
Op
24
februari
organiseerde
de
Excursiecommissie een excursie naar het
ESRI hoofdkantoor in Rotterdam. We
kregen hier door twee oud Groningers te
horen wat ESRI allemaal doet, hoe ESRI
zich ontwikkelt en ook steeds belangrijker
wordt op onderzoeksgebied. Na het bezoek
aan ESRI kregen we een stadstour door
Rotterdam door een ietwat te enthousiaste
Rotterdamse vrouw die veel hoogtepunten
van de stad liet zien. Oohjajoh?
Excursie Hooghoudt – 23 maart
23 maart konden de thuisblijvers van de
BEC aantreden voor een excursie naar
destilleerderij Hooghoudt. Iedereen kent
natuurlijk de jenever van de befaamde
straaljagers van het EJC Kerstgala nog wel,
tijd om eens te kijken hou dat glasheldere
drankje nou gebrouwen wordt! Bij de fabriek
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werd ons een kleine introductie gegeven
over het familiebedrijf en jenever it self.
Vervolgens een rondleiding door de fabriek.
In totaal was er ruimte om drie soorten
jenever te proeven.
Lezingencommissie (Le’cie)
De lezingencommissie heeft dit jaar een
buitengewoon goed jaar gehad. Met het
record van hoogste opkomst bij een lezing
sinds men kan herinneren kan de commissie
zeer trots op zichzelf. Dit jaar stond bol van
de goede sprekers. Puik gedaan! De groep
bestond afgelopen jaar uit de volgende
personen:
Boeli
Boelens,
Berber
Oosterhagen, Rolf de Jong, Wouter van
Heugten, Henri Batterink, Bart-Peter Smit
en Casper van Mastrigt vanuit het bestuur.
Lezing Diederik Stapel – 22 juni
Met een lezing waarin fraudeur Diederik
stapel kwam vertellen over zijn academische
einde, sloot de lezingencommissie People &
Ple’cie hun jaar met een knaller af. Door
middel van een persoonlijke invalshoek
kwam de druk die op een wetenschapper
staat en hoe men daar mee om moet gaan
aan het licht. Vanaf de ethische commissie
kwam Frans Sijtsma een koppeling maken
naar onze eigen faculteit. Op deze lezing
trokken uiteindelijk 39 geïnteresseerden naar
de Joodse synagoge aan de Folkingestraat.
Lezing Oscar Couwenberg – 27 september
De nieuwe Lezingencommissie, de
DysLe’cie, heeft het lezingenjaar afgetrapt
met een lezing van de decaan aan de
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Oscar
Couwenberg. In samenwerking met de
vorige Le’cie werd in de Senaatszaal van het
Acedemiegebouw een lezing gegeven over
de loopbaan van Couwenberg en het
bijbehorende onderzoek. In anderhalf uur
werd een goedgevulde zaal meegenomen in
de wereld van de geo-governance, waar Mr.
Second Best een belangrijke rol speelde. De
lezing werd gegeven in het Engels, waardoor
enkele internationals het verhaal ook konden
volgen.
Lezing Hans van Tellingen – 27 oktober
Oud vicevoorzitter van Ibn Battuta en oudredacteur van Girugten Hans van Tellingen

kwam op donderdag 27 oktober een lezing
geven over Retail en winkelstraten. Met zijn
betoog probeerde hij het beeld dat
winkelstraten leeg komen te staan nuanceren
en een hoopvol toekomstbeeld schetsen.
Onder toeziend oog van een volle zaal leden,
alumni en medewerkers van de faculteit
werd het boek #WatNouEindeVanWinkels?
nauwkeurig uiteengezet.
Lezing Philip McCann – 6 december
In samenwerking met de alumnivereniging
Ruimtelijke Wetenschappen de Professor
Keuning Vereniging organiseerde de
lezingencommissie DysLe’cie een van de
grootste activiteiten van Ibn Battuta ooit.
Op een verhaal over de Brexit, gegeven door
vertrekkend professor Philip McCann,
kwamen circa 200 man af. In een afgeladen
Doopsgezinde
Kerk vertelde de
Britse economisch
geograaf over de
consequenties van
het referendum in
het Vereniging Koninkrijk om de Europese
Unie te verlaten. Bovendien trok hij een
parallel met verkiezingen elders in de wereld,
waar hij een geografisch verband zag.
Gezamenlijk met de studenten en de alumni
sloot McCann zijn tijd in Groningen af in
een café.
Lecture Melanie Bakema – 9 februari
Melanie Bakema, een PhD’er aan de
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, kwam
9 februari een lezing geven over haar
expertise van de governance bij rampen. In
een volle zaal – ongeveer 70 man – nam ze
de aanwezigen mee in een verhaal van
Nieuw Zeeland, naar Chili en Groningen.
Het blijkt dat de ervaringen die ze in Nieuw
Zeeland hebben bij aardbevingen, ook
kunnen
worden
gebruikt
in
de
aardbevingenproblematiek
in
NoordGroningen. Het was een interessante avond.
BEC Lecture Elen Trell – 8 maart
Op 8 maart gaf de Estse assistent-professor
aan de FRW Elen Trell een lezing over de
Baltische Staten. Dit alles in het kader van de
Buitenlandse excursie die Ibn Battuta later
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deze maand zou maken. Door een mix van
informatie en ervaring uit haar jeugd, gaf
Trell een bijzonder leuke inkijk in de
noordelijke landen. De BEC-gangers
konden door leuke voorbeelden de taal leren
en konden daardoor optimaal voorbereid op
reis. De lezing werd afgesloten in een café in
de buurt.
Lecture Maarten Loonen – Geopolitics at the
Arctics – 24 april
In een zaal van Café Wolthoorn was het
maandagavond weer de tijd voor een lezing.
Dit maal kwam Dr. Maarten Loonen
vertellen over de noordpool. De noordpool
is een plek van uitgerekte natuur, ijsberen en
delfstoffen, maar helaas ook de plek van
smeltende ijskappen, klimaatverandering en
ontbering. Uit de lezing, vol sterke verhalen
over de vele expedities van Dr. Loonen naar
Spitsbergen bleek dat alle veranderingen die
in het Hoge Noorden plaatsvinden, de rest
van de wereld ook de consequenties daarvan
ervaart. Daarom is het politiek van belang
dat er zo veel mogelijk land wordt gewonnen
door de verschillende claimende landen. De
avond werd afgesloten met een wel
verdiende goudgele versnapering.
W.J. van den Bremenlezing: Job Cohen – 23 mei
Na een jaar afwezigheid, is het dit jaar gelukt
een nieuwe W.J. Van den Bremenlezing te
organiseren. Deze precieuze lezing, ter na
gedachtenis van Willem Jan van den
Bremen, werd dit jaar gehouden in de
Joodse synagoge van Groningen en niemand
minder dan Job Cohen kwam spreken. Het
onderwerp van zijn lezing ging over zijn
specialisatie: gemeentekunde. Vanuit zijn
ervaring als lijststrekker van de PVDA en als
burgemeester van Amsterdam nam hij een
goed gevulde zaal mee in de ontwikkeling
van gemeentes naar hoe de huidige vorm nu
is. Bovendien gaf hij nog een kijkje in de
toekomst van gemeentes. Na afloop was er
tijd voor vragen, waar een aantal mensen in
de zaal goed gebruik van maakte. Het was
een zeer interessante middag.
Sport en Spelcommissie (SeS’cie)
Voor alle sportieve activiteiten kon je dit jaar
weer terecht bij de SeS’cie. In februari 2016
begon de volgende groep mensen aan een

jaar de SeS’cie: Danielle Ruikes, Eva Hansen,
Jeroen Koopman, Jim Klooster, Marc
Baauw, Mirjam Kats, Sara Kelly en wordt
vanuit het bestuur begeleid door Daniëlle
Eleveld, later overgenomen door Arnoud
Damen. 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: Lennart van Drunen, Douwe
Feitsma, Helmer Hoenink, Manus Schlooz,
Kevin Vedder en Bart Weiland en wordt
vanuit het bestuur begeleid door Arnoud
Damen. Zij zullen zorgen voor een jaar vol
met avontuur, activiteit en diversiteit, zoals
ze dit zelf beschrijven.
SeS’cie sportdag – 21 juni
De SeS’cie sportdag was een rustig bezochte,
maar zeker geslaagde activiteit. Mensen
gingen frisbeeën, er werd gevoetbald,
gezwommen en mensen zijn zelfs met een
opblaasboot de Hoornse Plas opgegaan.
Naast alle sportiviteit heeft men ook nog
lekker in het gras gelegen in het zonnetje
deze middag. Afsluitend hieraan vond de
barbecue van de EJC plaats.
Beerpong – 13 oktober
48 studenten verzamelden zich 13 oktober
om nou eens goed te bekijken wie (onder
invloed van enkele biertjes) de beste handoogcoördinatie had. Een erg leuke activiteit
was het gevolg, waarbij er in paren werd
gestreden
om
de
eer
Ibn’s
beerpongkampioen
te worden. Deze
activiteit werd nog eens extra opgeleukt door
enige externen die ook wel zin hadden om
een potje te beerpongen. Het bleef nog lang
gezellig in de Poelestraat..
Liftweekend – 21 t/m 23 oktober
Het door de Sport en Spelcommissie
georganiseerde liftweekend was ook dit jaar
een groot
succes! Met
het
historische
Leuven als
bestemming
werd
er
geestdriftig
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en energiek gelift, zeker in Groningen zelf
was de concurrentie tussen de koppels
moordend! De als eerste aangekomen
koppels konden genietend van een biertje op
het terras de andere koppels opwachten. Alle
lifters waren rond het avondeten in Leuven
en er kon met z’n allen gestapt worden in de
bruisende binnenstad van Leuven. Zaterdag
werd er rustig opgestart met een mooie
stadswandeling en een bezoek aan de
Domus-brouwerij. Met het oog op de lange
treinreis terug bleven veel mensen de tweede
avond thuis, maar veel mensen ook niet en
gingen weer op tocht richting de langste
toog ter wereld! Al met al weer een geslaagd
weekend!
SeS’cie & Wintercom Schaatsclinic – 1 december
De Sport en Spelcommissie organiseerde
samen met de Wintersportcommissie deze
activiteit vol schaatsplezier. Met Studenten
Schaatsvereniging Tjas werd er een
schaatsclinic georganiseerd waarbij de
schaatsbambi’s onder ons aan het einde van
de les al redelijk vooruitkwamen. Ook de
meer gevorderde schaatsers konden aan hun
techniek schaven. Al met al een geslaagde
avond!
Eetwedstrijd – 19 december
Om alvast in te komen voor de vele
vreetpartijen met kerst werd er door de
Sport- en Spelcommissie een eetwedstrijd
gehouden. Met Arnoud z’n bartrucjes en
Elroy z’n eettrucjes werd het een mooie
middag vol met knakworsten, biertjes en
natuurlijk de illustere leden van de Kook’cie!
Ruimtelijke Wetenschapsquiz – 13 februari
De SeS’cie organiseert in februari de jaarlijks
terugkerende Ruimtelijke Wetenschapsquiz.
Daarbij worden docenten gevraagd om een
aantal vragen aan te dragen en worden zij
ook uitgenodigd om mee te komen doen.
Daarnaast bedenkt ieder SeS’cie-lid zelf ook
een aantal vragen zodat er in totaal ongeveer
70 vragen zijn voor op de quiz.
Ook dit jaar was het weer een groot succes.
45 deelnemers zorgden voor een gezellig
drukke zaal in Louis XV. Na allerlei vragen
die allerlei kanten opgingen waren het Dion

Glastra en Wouter Gaastra die er met de
winst, een fles wijn en Groninger droge
worst vandoor gingen. Hulde daarvoor! Ook
voor volgend jaar zullen zij waarschijnlijk
weer grote kanshebbers zijn, tenzij Ferry van
Kann natuurlijk weer eens aanwezig zal zijn.
Dit was de laatste activiteit van de Sport- en
Spelcommissie 2016-2017. Het hele jaar
hebben Marc, Jeroen, Jim, Eva, Mirjam, Sara
en Daniëlle zich ingezet om mooie en
sportieve activiteiten neer te zetten voor Ibn
Battuta. Dat is dan ook zeker gelukt,
bedankt!
Batavierenrace- 22 t/m 24 april
In het weekend van 28 t/m 30 april deden
de meest sportieve Ibn’ers mee aan de
jaarlijkse Batavierenrace. Met trots kunnen
wij mededelen dat mede door de
voorafgaande trainingen van de SeS’cie alle
deelnemers een top tijd neer hebben gezet.
Helaas door het tekort komen van één
deelnemer kreeg Ibn Battuta voor een
etappe de maximale tijd en eindigde wij als
242e, niet slecht want in totaal waren er zo’n
340 teams. Na de finish werd er gezamenlijk
friet gegeten en werden de nodige biertjes
genuttigd. De SeS’cie heeft wederom een
mooi weekend neergezet.
Wintersportcommissie (Wintercom)
Ook dit jaar heeft de Wintercom weer een
mooie wintersportreis georganiseerd in het
begin van het nieuwe jaar. Dit jaar bestond
deze commissie uit Elisa Lanting, Joep
Nijenhuis, Frank Riemersma, Marleen
Sissing en Arnoud Damen vanuit het
bestuur.
Wintersport Risoul – 6 t/m 15 januari
Ook dit jaar is er weer door de Wintercom
een geweldige wintersport georganiseerd. De
Wintercom, bestaande uit Elisa Lanting,
Frank Riemersma,
Joep Nijenhuis,
Marleen Sissing
en
Arnoud
Damen nam Ibn
Battuta dit jaar
mee
naar
Risoul!
Samen
met
studievereniging GLV Idun stapten we
vrijdag 6 januari de bus in om 7 januari in
Zuidoost-Frankrijk te ontwaken.
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In tegenstelling tot vorig jaar was er dit jaar
meer dan genoeg sneeuw! Alle pistes waren
open en halverwege de week viel er nog eens
een extra 10 centimeter. Sneeuwkanonnen
zorgden voor een ‘vers’ laagje iedere
ochtend.
Ook op uitgaansgebied was er genoeg te
doen in Risoul. De muziekboxen knalde
vanaf de Yeti Bar de piste op en er was
genoeg te doen tot in de vroege uurtjes.
Maar goed, zoals het echte wintersporters
betaamt, s ’avonds een vent, s’ochtends een
vent. Men stond over het algemeen om half
10 alweer lekker op de latten om naar boven
te vertrekken.
Na acht dagen wintersport is het dan toch
weer tijd om richting ons koude kikkerlandje
te vertrekken. Op zaterdagavond 14 januari
vertrok de bus weer richting Groningen
waardoor we de volgende middag op een
geslaagde reis konden terugkijken.
Werkgroep Ameland

Werkg roep Ameland

Om het bestuur in haar taak te ontlasten
omtrent het introductiekamp is er de
werkgroep Ameland. Zij zijn met zo’n zes à
zeven
personen
(inclusief
twee
bestuursafgevaardigde) een zomer lang bezig
met het opzetten van het introductiekamp.
Hierbij moet
gedacht
worden
aan
het
regelen
van maaltijden,
spelletjes,
benodigde
goederen, enthousiast maken ouderejaars
om te helpen en ze voorts. Evenals
voorgaande jaren werd het kamp dit jaar
gehouden
in
kampeerboerderij
het
Zwanewater te Ameland. De werkgroep
bestond dit jaar uit de volgende personen:
Kjeld Brinkman, Eva Hansen, Marijke
Rommelse, Frank Riemersma en Amarinske
Verkerk. Zij werden vanuit het bestuur
versterkt door Guus Brinkhof en Simone
Rehwinkel.

Introductiekamp – 9 t/m 11 september
Zoals inmiddels gebruikelijk werden de
eerstejaars studenten na hun busexcursie af
gezet bij de boot naar Ameland te Holwerd.
Door
het
gedaalde aantal
studenten
dat
begon aan de
bachelor
opleidingen van
onze
faculteit
waren er dit jaar 87 eerstejaars studenten die
mee gingen op het kamp. Zij werden bij de
veer opgewacht door Casper, Elroy en
Nienke. Arnoud was al eerder mee gegaan
met de ouderejaars. Aangekomen op het
eiland werd de groep opgevangen door
Guus en Frank, die doormiddel van hun gele
badjassen genoeg de aandacht trokken.
Vervolgens kreeg ieder een fiets en werd er
vertrokken naar kampeerboerderij ‘Het
Zwanewater’.
Aldaar
schreven
de
eerstejaarsstudenten zich in en kregen ze
(indien achttienjaar of ouder) een bandje om
voor eventuele alcoholische versnaperingen
later dat weekend. Nadat kamers verdeeld
waren was het tijd voor een avondmaal,
pasta Popeye stond op het menu.
Na het eten en de corvee was het tijd voor
de kindercantus. Het pedelgenootschap leed
traditie getrouw dit gebeuren. Met name het
verenigingslied en betonlied maakte veel
indruk. Deze waren meerdere malen later op
de avond nog te horen. Dit alles onder het
genot van verscheidene versnaperingen. Na
dit gebeuren werden de studenten in
groepjes naar het nabij gelegen bos gestuurd
waar zij verschillende spellen speelde. Hier
werden spellen zoals spijkerpoepen, blind
lopen en een quiz over het bestuur gespeeld.
De avond werd afgesloten met het
themafeest ‘Van Ameland tot Dromeland’
Tijdens het feest waren er talloze mensen in
badjassen te vinden of in de kledij van hun
droom.
Zaterdagochtend werden met behulp van de
pedellen, potten en pannen, gevolgd door
ochtendgymnastiek, opgestaan. Ook dit jaar
was het plezier van de ochtendgymnastiek
weer ongekend. Na ontbeten te hebben ging
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de eerstejaars een fietstocht maken, wegens
het mooie weer dat ons dit weekend was
geschonken werd er tijd in gelast om lekker
een uur te vertoeven op het strand. In de
tussentijd werd door de ouderejaars de
spelletjesmiddag klaargezet.
Tijdens
de
spelletjesmiddag
gingen
verschillende groepjes nieuwe studenten al
gauw fanatiek de strijd met elkaar aan. Mede
door het wederom fantastische weer gingen
er al gauw bakken water over zo wel eersteals ouderejaars heen en werd het een
gezellige middag. Spellen die gespeeld
werden waren onder andere meelhappen,
perziksjoelen, waterestafette, blind volleybal
en zo voorts. De winnaar van de
bierestafette mocht het opnemen tegen het
bestuur. Ook streed bestuur 55 tegen
bestuur 56, helaas voor bestuur 56 verloren
zij beide wedstrijden. Vervolgens was er tijd
voor de deelnemers om zichzelf op te
frissen. Na het avondmaal werden de
presentaties van de Almanakcommissie
(schuilthema fanta’cie), BEC en Zwemfest.
Bij menig eerstejaars was het enthousiasme
te proeven.
Na deze prestentaties was het tijd voor een
vernieuwde
commissiemarkt/spelletjes
avond. De eerstejaars werden wederom in
groepjes opgedeeld en de verschillende
commissies zaten aan tafels in de zaal waar
door middel van een spel de eerstejaars iets
konden leren over de commissie. Spellen die
hier gespeeld konden worden waren onder
andere beerpong, jenga en raad de persoon.
Eigenlijk alle groepjes waren enthousiast en
fanatiek bezig en streden hard voor de
haalbare punten en prijzen. Na deze
leerzame spelletjes avond was het tijd voor
het tweede themafeest namelijk ‘Buiten de
lijntjes’ Waarbij het de bedoeling was dat
iedereen een wit t-shirt aantrok en mensen
ging beschrijven/bekladden. Al snel liepen
er vele creatieve creaties rond en was het een
geslaagd feest.

Zondagochtend werd er ontbeten en werd er
grootschalig corvee gedaan. Hoewel menig

student in brakke staat verkeerde, ging alles
zeer soepel en kon er op tijd begonnen
worden met de veiling. Na de veiling
werden de eerstejaarsstudenten door de
ouderejaars uitgezwaaid en vertrokken zij in
een mooie colonne terug naar de boot. Al
met al was het een zeer geslaagd introkamp
waar men in de wandelgangen nog steeds
iets van verneemt.
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: Lisa Katuin, Tom
Verhoeven, Niels Heegstra, Jos de Lange,
Yaniek Schuring en Guus Brinkhof vanuit
het bestuur.
Bedrijfsbezoek Stichting DBF – 23 juni
Op donderdag 23 juni rees een kleine groep
van 12 leden af naar het Friese Grou. Aldaar
werd er een korte presentatie gegeven over
wat de stichting doet en gingen we al snel
over naar een drietal cases waar de studenten
oplossingen voor moesten bedenken. In alle
gevallen ging het om leegstand in NoordNederland. De cases verschilde enorm, van
oud industrieel erfgoed tot een vervallen
café dat verkeerd op de rand van
rijksmonument status. Na afloop werd er
nog geborreld. Al met al was het een
gezellige en leerzame dag.
Provinciehuis Groningen bezoek – 20 oktober
Voortkomend uit samenwerkingsgesprekken
van Nick Klappe bij de provincie Groningen
is er een bezoek op touw gezet. Met een
gevarieerde groep van bachelor- en
masterstudenten werd de State zaal bezocht.
Daar kregen we een praatje van een State-lid
over hoe hij dat is geworden, trainee Hindrik
de Haan over zijn traineeship en over een
project met zelfrijdende auto’s in een
landelijke omgeving. Er werd afgesloten met
een borrel.
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Bedrijfsbezoek Strukton – 2 december
Op 2 december 2016 was het tijd voor het
bedrijfsbezoek dat voortkomt uit het
contract met Strukton. Strukton Worksphere
is verantwoordelijk voor het onderhoud van
het DUO gebouw te Groningen, waar
tevens het bezoek plaats vond. Een aantal
afgevaardigde van Strukton begon de dag
met een praatje over hoe het DUO-gebouw
gebouwd is en onderhouden werd maar
voornamelijk ook over de problemen die ze
tegenkomen in
de loop der
jaren.
Vervolgens was
het tijd voor
een
korte
rondleiding
door het gebouw en konden we zelfs op het
dak (zonder veiligheidshek). Een unieke
ervaring want zelfs de werknemers van
Strukton die al jaren voor het gebouw
verantwoordelijk zijn, waren daar nog niet
geweest. De dag werd afgesloten met een
case en borrel.
Bedrijfsbezoek Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties – 17 maart
Op 17 maart 2017 werd met de werkgroep
bedrijfsbezoeken
en
een
tiental
enthousiastelingen vertrokken naar Den
Haag voor een bezoek aan het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koningkrijks
relaties. Na een lange reis waren we rond
12.00 aanwezig op het ministerie. Daar
werden we hartelijk ontvangen door Frans
van Suylekom en een lunch. Deze beste man
had een fantastisch programma in elkaar
gezet dat ging over groei en krimp, beleid,
vastgoed en het rijkstraineeship. Een
leerzame dag waar veel (bijna) afgestudeerde
nog wat aan hebben. De dag werd afgesloten
met het prachtige uitzicht vanaf de 36e
verdieping.
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 Jeroen Koopman, Jorrit
Kootstra, Heleen Mollema, Ynske Sippens
Groenewegen, Daniëlle Eleveld, Henri
Batterink en Casper van Mastrigt vanuit het
bestuur.
Schierweekend – 8 t/m 10 juli
Ook dit jaar vertrok een enorme groep
Ibn’ers naar Schiermonnikoog om het begin
van de vakantie in te luiden. Maar liefst 78
mensen namen de boot vanuit Lauwersoog
om het Waddeneiland te bezoeken. Vanaf
het eerste moment popte de biertjes open en
was de sfeer erg gezellig. Het themafeest
‘Zuipschuiten’ zorgde voor een overvloed
aan piraten, zeemannen en matrozen in de
Toxbar, waar tot diep in de nacht gefeest
werd. Doordat het weer grotendeels goed
was, droop het strand zaterdagmiddag vol
met Ibn’ers, die dankbaar gebruik maakte
van de mogelijkheid eens goed te
ontspannen. In de avond werd het weekend
afgesloten met een groot kampvuur, waarna
de echte diehards zich tot in de late uurtjes
in de Toxbar vermaakten.
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:
Boeli Boelens, Anne Bouman en Arnoud
Damen vanuit het bestuur.
Zwemfest – 29 september
Donderdag 29 september was het weer
zover,
het
jaarlijks
terugkerende
muziekfestival Zwemfest! Ibn Battuta doet
nu voor het derde jaar mee en voor de
tweede keer op een rij was poptempel Vera
helemaal uitverkocht voor dit festijn.
Commissieleden van Ibn Battuta hebben
samen met studenten van studieverenigingen
G.H.D. Ubbo Emmius, GLV Idun en VIP
deze mooie avond georganiseerd.
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Variërend van punk tot indie-electro en alles
ertussenin, Zwemfest is er voor iedere
muziekliefhebber. Postcards From Mars
opende het hoofdpodium met hun singer
songwriter muziek met invloeden van pop,
indie rock & folk. Daarna was het de beurt
aan stiekem toch wel een beetje headliner
The Great Communicators. Als 3FM Serious
Talent zijn zij hard aan de weg aan het
timmeren in de Nederlandse muziekwereld.
Na een erg energiek optreden van de
mannen van Blupaint was het aan OIJ om af
te sluiten. Deze combinatie tussen singersongwriter en DJ zorgde er geslaagd voor
dat de voetjes van de vloer gingen.
De nieuwe commissie zal zeker proberen
om komende september een nog beter en
mooier festival neer te zetten. Zin in!
Genootschappen
Dit jaar is er door drie genootschappen een
activiteit georganiseerd voor de leden van
Ibn
Battuta,
namelijk
door
het
Pedelgenootschap, de Battuboyz & Colectiva.

Colectiva & Battuboyz; Kreunen & Beunen – 15
september
Met het komende vertrek van Colectiva
besloten zij voor het laatst hun activiteit,
Kreunen & Beunen, te organiseren in ’t
Filiaal van Unitas op 15 september. Het was
een afscheid, maar ook overdracht. Want in
samenwerking met de Battuboyz zal het
event voort blijven bestaan. De avond werd
getekend met goede hitjes van elke gerne en
goede hapjes. Ook was er rad van fortuin
met mooie prijzen. Mensen van iedere
studiejaar waren aanwezig en al met al was
het een zeer geslaagde avond!

Cantus Pedelgenootschap – 11 oktober
Dinsdag 11 oktober was het weer tijd voor
het meest mannelijke genootschap om
zichzelf te laten zien. De eerste cantus van
het verenigingsjaar 2016-2017 was nabij.
Onder het genot van enige goudgele
drankjes werd
er met maar
liefst 52
Ibn’ers
geweldig goed
gezongen. Dit
alles natuurlijk
onder het nom van verbroedering en plezier.
Hoogtepunten waren rijk en droegen bij aan
een mooie avond. Met Wierd Folkertsma als
nieuwe pedel en Niels van den Brink als
praeses was het een geweldige activiteit die
zich naar alle schijn zeker nog zal herhalen.
Cantus pedelgenootschap – 6 maart
Op maandag was het weer zo ver: het
Pedelgenootschap
der
Ibn
Battuta
organiseerde die dag weer een cantus. Dit
maal was ’t Golden Fust het podium van
liederen, adtjes en gezelligheid. Doordat er
enkele nieuwe nummers waren toegevoegd
aan de codex, waaronder ‘Mooie nieuwe
Zonnebril’ werd het een avond vol
verassingen. Ook oude klassiekers als ‘het
beton-lied’ en ‘het jaarlied’, maakte hun
intreden, waardoor het voor de oudgediende
een feest van herkenning werd. De avond
werd legendarisch afgesloten toen pedellen
Paul Steeneken en Luuk Huttenhuis zich
voegde bij de groep leidende pedellen. Het
was een zeer geslaagd evenement.
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Financieel Jaarverslag
2016-2017
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Financieel Jaarverslag 2016-2017
Voorwoord
In de volgende pagina’s staan de financiële
stromen van Ibn Battuta tussen 1 juni 2016
en 31 mei 2017 uitgelegd en gespecificeerd.
Dit is gebeurd met behulp van het
boekhoudprogramma Conscribo dat wij
sinds ruim 5 jaar gebruiken. Het financieel
jaarverslag bevat de resultatenrekening, de
balans, een overzicht van commissies en
werkgroepen, overige activiteiten en
reserveringen, debiteuren en crediteuren en
als laatste de afboekingen.
Als eerste wordt de resultatenrekening van
het afgelopen jaar uitgelicht. Hier staan de
verschillende resultaten ten opzichte van de
begroting weergegeven. Om het overzicht in
de resultaten te behouden is ervoor gekozen
om alleen de kopjes begroot resultaat,
resultaat en het verschil met de begroting
weer te geven. De totale baten en kosten
staan er dus niet in, maar deze zijn wel
opgenomen bij de resultaten voor de
verschillende 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. Aangezien er
al veel geld op de Girugten reservering
stond heb ik ervoor gekozen om met dit
geld de reservering commissies en
werkgroepen weer aan te vullen.
Na de resultatenrekening staat de balans op
1 juni weergegeven. Hier staat het geld op de
verschillende
rekeningen
weergeven:
bankrekeningen,
kas,
debiteuren,
crediteuren, reserveringen en het eigen
vermogen. Wat opvalt bij de reserveringen is
dat van de reservering Girugten een deel
naar de reservering commissies en
werkgroepen is gegaan. Bij de overige
reserveringen is vrij weinig gebeurd.
Bij de commissies en activiteiten staan de
kosten en baten uitgewerkt van de
verschillende activiteiten die het afgelopen
jaar hebben plaatsgevonden.

Er zijn een aantal commissies die in eerste
instantie verlies hebben geleden. Dit zijn
EGEA en de Wintercom. Dit is opgelost
door de reservering voor Commissies en
Werkgroepen te gebruiken. Ook de
Zwemfestcommissie heeft verlies gedraaid.
Dit komt door miscommunicatie tussen
verenigingen aangaande financiën. Voor de
rest van de activiteiten geldt dat ze quitte
hebben gedraaid.
Bij
het
overzicht van
muterende
reserveringen zijn de veranderingen die de
reserveringen dit jaar hebben doorgemaakt
te zien. Er is geen gebruik gemaakt van de
reserveringen die er vorig jaar bij zijn
gekomen. Dit gaat om de reservering voor
internationalisering en de reservering voor
de website.
Op de debiteurenlijst die hierna volgt op de
volgende pagina is bijna € 1.900,- afgeboekt.
Dit zijn bedragen die of verjaard zijn of
waar eigenlijk niks meer aan gedaan kan
worden. 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 verichtte afboekingen.
Als laatste wil ik graag de kascommissie
bedanken voor hun goede adviezen. Jos,
Steven en Daniëlle hebben altijd snel
gereageerd en goed geholpen met de
begroting, halfjaarverslag, het financieel
jaarverslag en financiële kwesties gedurende
het jaar. .
Namens het 56e bestuur van Ibn Battuta,

Simone Rehwinkel
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
8
9
10

Begroot
resultaat

Resultaat Verschil met begroting

€ -2.962,95
€ -1.000,00
€ -782,95
€ -380,00
€ -500,00
€ -300,00

€ -2.860,87
€ -987,45
€ -782,95
€ -334,81
€ -500,00
€ -255,66

€ 102,08
€ 12,55
€ 0,00
€ 45,19
€ 0,00
€ 44,34

Administratie
Administratiekosten
Declaraties FRW administratiekosten
Rabobank

€ -870,00
€-360,00
€-510,00

€ -614,72
€-505,64
€327,46
€-436,54

€ 255,28
€-145,64
€327,46
€73,46

11
12
13
14
15
16
17
18
19

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

€ -1.400,00
-

€ -1.364,94
€ -302,34
€ -344,10
€ -370,85
€ -35,96
€ -54,30
€ -47,40
€ -150,00
€-59,99

€ 35,06
-

20
21
22
23

Koffieuren
Koffieuren (algemeen)
Cafeïnekaarten
Mokken

€ 600,00
€-1.000,00
€1.600,00
-

€ 626,58
€ -784,16
€ 1.595,00
€ -184,26

€ 26,58
€215,84
€-5,00
€-184,26

24
25
26
27
28

Bestuurszaken
Bestuurspakbijdrage
Bijdrage Cadeau Voorgangers
Vaste kosten
Website

€ -1.653,50
€ -480,00
€ -75,00
€ -724,50
€ -374,00

€ -1.478,99
€ -480,00
€ -75,00
€ -724,66
€ -199,33

€ 174,51
€ 0,00
€ 0,00
€ -0,16
€ 174,67

€ - 361,75

€ - 249,46

€ 112,29

€ -2.816,00
€ -16,00
€ -600,00
€ -1.100,00
€ -600,00
€ -400,00
€ -100,00

€ - 2.561,74
€ 0,00
€ -594,83
€ -1.100,00
€ -499,80
€ -267,11
€ -100,00

€ 254,26
€ 16,00
€ 5,17
€ 0,00
€ 100,20
€ 132,89
€ 0,00

29 Commissies en Werkgroepen
30
31
32
33
34
35
36

Ledenactiviteiten/zaken
NGPS
Merchandise
Actieveledenuitje
Commissiekledingbijdrage
Commissiebedankjes
Commissiekamer/koffiekamer
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Rekening
37
38
39
40
41

Girugten
Girugten
Girugten drukkosten
Girugten declaraties FRW
Girugten reservering contributie
Naar reservering Commissies en
42 Werkgroepen

Begroot
resultaat
€ 0,00
€ - 1.480,00
€ 500,00
€ 980,00

Resultaat Verschil met begroting
€ 0,00
€ - 98,10
€ - 926,65
€ 500,00
€ 1.000,60

€ 0,00
€ - 98,10
€ 553,35
€ 0,00
€ 20,60

-

€ - 475,85

€ -475,85

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

€ -2.370,00
€ -1.570,00
€ -800,00
-

€ - 2.370,00
€ -1.570,00
€ - 546,00
€ -54,00
€ -200,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 254,00
€ -54,00
€ -200,00
€ 0,00

49 Diverse kosten
50 Diverse kosten
51 Diverse kosten: Onvoorziene kosten

€ -1.065,00
€ -865,00
€ -200,00

€ - 652,84
€ - 652,84
€ 0,00

€ 412,16
€ 212,16
€ 200,00

€ 0,28

€ - 1.466,57

€ - 1.466,85

€ 12.899,08
€ 9.800,00
€ -4.410,00
€ 1.250,00
€ 569,50
€ 75,00
€ 4.529,58
€ 1.085,00

€12.994.65
€ 10.006,00
€ -4.502,70
€ 1.261,60
€ 301,64
€ 41,81
€ 4.801,30
€ 1.085,00

€ 95,57
€ 206,00
€- 92,70
€ 11,60
€ -267,86
€ -33,19
€ 271,72
€ 0,00

-

-

-

€ 0,16

€ 1,10

€ -0,94

€ 111.252,53

€ 111.253,63

43
44
45
46
47
48

52 Afboekingen
53
54
55
56
57
58
59
60

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

61 Reserveringen
62 Totaal
Binnengekomen en uitgegeven
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Balans
Rekening
Rekening
Evenementen
Spaarrekening
Prepaid creditcard
Kas
Debiteuren
Vooruitbetaalde Bedragen
Totaal

1-6-2016
€ 6.425,22
€ 792,06
€ 15.000,00
€ 5,67
€ 508,00
€ 9.637,40
€ 449,50
€ 32.817,85

31-5-2017
€ 5.284,27
€ 2.828,13
€ 8.840,06
€ 0,00
€ 405,58
€ 6.152,50
€ 1.117,50
€ 24.628,04

Rekening
Eigen Vermogen
Reserveringen
Almanakcommissie
Acquisitie
Carrièredag
Lustrumcommissie
Girugten
Financieel Adviseur
Onvoorziene kosten
Statutenwijziging
Penning
Borrels
Commissies en Werkgroepen
Camera
Activiteiten 01-06 en ALV
EGEA summerevent
Internationalisering
Website
Crediteuren
Totaal

Vooruitbetaalde bedragen
Overdrachtsweekend
Schierweekend

€415,00
€660,00
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1-6-2016
€ 6.995,32
€ 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

31-5-2017
€ 6.996,42
€ 15.314,89
€ 507,01
€ 5.583,10
€ 1.100,00
€ 1.250,75
€ 1.250,00
€ 251,07
€ 215,00
€ 500,00
€ 335,00
€ 0,00
€ 1.059,37
€ 259,37
€ 2.009,22
€ 0,00
€ 250,00
€ 745,00
€ 2.316,73
€ 24.628,04
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Commissies
Almanakcommissie
Afname almanakken FRW
Acquisitie
Reservering 22,5% contributie
Almanakker drukkosten
Naar reservering Almanakcommissie
Totaal
Resultaat
Buitenlandse Excursiecommissie
Deelnamegeld
Acquisitie
Bijdrage FRW

Kosten

€3.286,00
€20,35
€ 3.306,35
Kosten
€ 9,00

Baten
€ 500,00
€555,00
€2.251,35
€ 3.306,35
€ 0,00
Baten
€24.019,00
€240,00
€184,00

Vervoerskosten
Hostels
Activiteiten
Overige kosten
Teruggave deelnemers
Naar reservering com. + werkgr.

€10.434,47
€4.841,50
€4.254,90
€666,03
€ 4.336,73
€0,37

Totaal
Resultaat

€24.543,00

€ 24.543,00
€ 0,00

Kosten

Baten
€ 7.400,00
€ 762,50

Carrièredagcommissie
Sponsoring bedrijven
Deelnemersbijdrage
Locatiekosten
Overige kosten
Promotie
Winst voor Pro Geo
Winst naar acquisitie
Storneringen
Afboekingen
Totaal
Resultaat

€ 5.604,66
€519,66
€ 446,65
€ 636,61
€ 954,92
€30,00
€16,50
€8.209,00

€100,00

€30,00
€16,50
€ 8.209,00
€ 0,00

Excursiecommissie
Ex’cie wadlopen
Activiteitensubsidie Wadlopen

Kosten
Baten
€232,50
€190,00
€62,50

Ex’cie Brouwerij Martinus
Activiteitensubsidie Martinus

€328,00

Ex’cie Stadswandeling R’dam
Activiteitensubsidie R’dam

€133,10

Ex’cie Hooghoudt
Activiteitensubsidie Hooghoudt

€120,00

€46,00
€74,00

Ex’cie KB2 Anwerpen
Activiteitensubsidie Antwerpen

€3.985,50

€3.972,50
€13,00

Storneringen
Totaal
Resultaat

€106,50
€4.905,90

€86,50
€4.905,90
€ 0,00

Sport- en Spelcommissie
SeS'cie beerpong
Activiteitensubsidie beerpong
SeS’cie Gotcha
Activiteitensubsidie Gotcha

€32,93
€8,84

€266,50
€61,50
€133,10

€32,93
€8,84

SeS'cie liftweekend
Activiteitensubsidie liftweekend

€2.351,20

€2.337,40
€13,80

SeS'cie eetwedstrijd
Activiteitensubsidie eetwedstrijd

€192,54

€99,45
€93,09

SeS'cie schaatsclinic
Activiteitensubsidie schaatsclinic

€30,00

SeS'cie Batavierenrace
Activiteitensubsidie Batavierenrace
Storneringen
Totaal
Resultaat

€1021,12

€828,93
€192,19

€81,01

€81,01

€ 3.717,64 € 3.717,64
€ 0,00

Wintersportcommissie
Husk betaling lege bedden
Reservering com. + werkgr.
Activiteitensubsidie Wintercom

Kosten
€300,00

Totaal
Resultaat

€ 300,00
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€30,00

Baten
€264,04
€35,96
€ 300,00
€ 0,00
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Eerstejaarscommissie
EJC barbecue
Activiteitensubsidie barbecue

Kosten
€348,22

EJC speciaalbierentocht
Activiteitensubsidie speciaalbier

€504,00

EJC Martinitoren
Activiteitensubsidie Martinitoren

€143,08

EJC Poolen
Activiteitensubsidie Poolen
EJC kerstgala
Activiteitensubsidie Kerstgala
EJC Neonfeest
Activiteitensubsidie Neonfeest
Storneringen

€50,00

€2.848,80

€44,69

Baten EGEA
€305,00 Barbecue
€43,22 Activiteitensubsidie
Bijdrage FRW
€436,00
€68,00 Birthdayweekend
Reservering EGEA summerevent
€92,50 Reservering Comm. + Werkgr.
€50,58
Storneringen
€50,00 Totaal
Resultaat
€2.802,95
€45,85

€44,69

€135,00

€135,00

€4.073,79

€4.073,79
€ 0,00

Zwemfestcommissie
Verkochte kaartjes
Inleg per vereniging
Stornering
Totaal
Resultaat

Kosten
€352,50
€249,46
€5,00
€ 606,96

Baten
€352,50

Lezingencommissie
Bedankjes
Onkosten
Bijdrage FRW
Bijdrage PKV

Kosten
€88,84
€698,71

Totaal
Resultaat

€ 787,55

Totaal
Resultaat

€5,00
€ 357,50
€-249,46
Baten
€652,55
€135,00
€ 787,55
€ 0,00
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Kosten
€486,45

Baten
€140,00
€54,30
€292,15

€1.921,14

€1.655,00
€8,56
€257,58

€75,00

€75,00

€ 2.482,59

€ 2.482,59
€ 0,00
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Overige Activiteiten
KBE
Deelnemersbijdrage
Vervoerskosten
Hostelkosten
Activiteiten
Activiteitensubsidie
Stornering
Totaal
Resultaat
Alfabetfeest

Kosten
€ 1.636,96
€ 1.161,36

Baten
€ 2.748,24
€50,00

€76,34
€2.874,66

€0,08
€76,34
€ 2.874,66
€ 0,00

Kosten

Baten

Alfabetfeest
Overige kaarten betaling
Deelnemers

€ 300,00

Totaal
Resultaat

€ 300.00

€ 246,00
€ -54,00

Werkgroep Schier
Accommodatie
Fietsverhuur

Kosten
€ 1.673,00
€ 827,10

Baten

Boot
Kampvuur
Boodschappen
Eten zaterdagavond
Deelnemersbijdrage
Activiteitensubsidie
Storneringen
Totaal
Resultaat

€ 1.054,90
€ 70,00
€ 744,16
€ 1.078,00

Werkgroep Ameland
Deelnamegeld
Boodschappen
Accommodatie
Vervoerskosten
Overige kosten en opbrengsten
Activiteitensubsidie
Totaal
Resultaat

€3.060,58
€ 8.507,74
Kosten
€ 2.955,95
€ 3.088,00
€ 3.497,69
€ 835,26

€ 18,00
€ 228,00

€5.443,01
€ 4,15
€3060,58
€8.507,74
€ 0,00
Baten
€ 9.044,90
€ 548,75
€727,50

€55,75
€ 10.376,90 € 10.376,90
€ 0,00
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NGPS
Verenigingsbijdrage
Winstuitkering NGPS 2017
Winstuitkering NGPS 2016
Bijdrage FRW
Webhosting

Kosten
€ 200,00

Totaal
Resultaat

€ 249,95

€ 249,95
€ 0.00

Merchandise
Vlaggen

Kosten
€691,55

Baten
€184,99

Balpennen
Stornering
Totaal
Resultaat

€88,27
€5,00
€ 784,82

Boekenverkoop
Opbrengst tweede semester
15/16
Aandeel Pro Geo
Opbrengst eerste semester
Aandeel Pro Geo
Verrekening tweede
semester
Aandeel Pro Geo
Totaal
Resultaat

€ 49,95

Kosten
€ 85,67
€93,39
€92,83
€ 271,89

Baten
€46,75
€141,27
61,93

€5,00
€ 189,99
€ -594,83
Baten
€ 259,60
€ 282,99

€30,94
€ 573,53
€ 301,64
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Reserveringen
Muterende reserveringen
Almanakcommissie
Balans 01-06-2016

01-06 en ALV
Balans

Verbruikt 2016-2017

€507,01

Acquisitie

Balans

Borrels
Balans 01-06-2016
Pieter Meijer Parachute naar
fusten & borrelhappen

Balans 31-05-2017

Balans

Mutatie balans Balans 31-05-2017

€1.250,00

€ 0,00
€ 1.250,75
€ 1.250,75
Balans

Mutatie balans

€ 200,00
€ - 200,00

Balans 01-06-2016

€ 521,62

€ 0,00

Vanuit BEC

Mutatie balans
€ 0,37

Naar Wintercom

€ -264,04

Naar EGEA

€ -257,58

Vanuit Reserveringen

€ 811,85

Vanuit Reservering Girugten

€257,15

Balans 01-06-2016
Naar EGEA
Birthdayweekend
Balans 31-05-2017
Penning
Balans 01-06-2016

€ 1.059,37
Balans

Mutatie balans

€ 8,65
€ -8,65
€ 0,00
Balans

Mutatie balans

€ 353,00

Reparatie penning
Balans 31-05-2017

Balans

€ 5.583,10

Balans

EGEA Summerevent

€2.009,22
1.507,15

Balans 31-05-2016
Commissies en
werkgroepen

Balans 31-05-2017

€ 481,05

€ 5.583,10 Balans 01-06-2016
Naar reservering
commissies en
werkgroepen

Gegenereerd
Balans 31-05-2017

€ 51,03
€ 1250,00

Mutatie balans EJC Diës
€ - 4.801,30 Girugten

Gegenereerd 2016-2017

Balans 01-06-2016

€ 112,39

Actieveledenuitje

€ 4.801,30

Verbruikt 2016-2017

Lustrumcommissie

€ 114,75

€20,35 Commissiebedankjes

Balans 31-05-2017

Balans 31-05-2017

€ - 21,30

€ 220,00 Koffiekamer

Winst A’cie

€ - 18,00
€ 335,00

Page 53 of 56

Mutatie balans

€ 21,30

Commissiebedankjes
€ -140,00 RvA borrel

Acquisitie gegenereerd

Balans 01-06-2016

Mutatie balans Balans 01-06-2016

€ 406,66

Balans

Mutatie balans

€-257,15
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Debiteuren en crediteuren
Jaar
2016-2017

Omschrijving
Pro Geo boekenverkoop

Debiteur
€30,94

Jaar
2016-2017

Omschrijving
Studystore boekenverkoop

Crediteur
€92,83

2016-2017

FRW Declaratie 01-11-17 tot 01-06-17

€1.072,93

2016-2017

Pro Geo winst Carrièredag

€636,61

2016-2017

Acquisitie Plateau BV

€75,00

2016-2017

Deelnemers BEC

2016-2017

Provincie Groningen Carrièredag

€500,00

2016-2017

Fotograaf Carrièredag

2016-2017

Acquisitie Enexis

€50,00

2016-2017

Bedankje Fotograaf Carrièredag

€14,95

2016-2017

Acquisitie SER NN

€50,00

2015-2016

€605,00

2016-2017

Acquisitie Kenonz

€50,00

2015-2016

Schoonmaakkosten Martiniplaza
gala lustrum
Gevonden Geld BEC 2013

2016-2017

Deelnemersgeld KBE Antwerpen

€3.182,79

2011-2012

2016-2017

Deelnemers Carrièredag

€30,00

2010-2011

2016-2017

Cityhostel KBE Antwerpen

2016-2017

Borg Batavierenrace

2016-2017

Paul van Steen EGEA BBQ

€192,15

2013-2014

Advertentie Almanak AH ToGo

€160,00

2013-2014

Advertentie Almanak Refidé

€120,00

2013-2014

Overdracht 2013

2013-2014

BEC 2012 Jelmer Struiksma &
Niels van Rooij
Totaal

€535,00

BEC 2012 Mariëtte Pepping &
Paul Heering
Facilitair bedrijf verzendkosten
Totaal

€70,00

€4,87
€28,82
€6.152,50

Afboekingen
Jaar

Omschrijving

Kosten
Page 54 of 56

€14,70
€200,00

€33,82
€28,82
€690,00
€2.316,73
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2016-2017

Prepaid creditcard

€5,67

2015-2016

GCHC Heineken lustrum

2015-2016

Newscafé lustrumfeest

€ 42,00

2015-2016

Bedankje Carrièredag

€ 16,50

2015-2016

Carrièredag Martiniplaza

2012-2013

Rard Claessen KBE

2012-2013

Debiteuren introkamp

2011-2012

Gedeelte BEC 2012

€43,23

2011-2012

Gedeelte BEC 2012

€14,41

2010-2011

Drukkosten Girugten Geo Promotion

€ 115,80

€ 445,36
€ 83,47
€ 195,00

Totaal

€ 933,50
€ - 1.894,94

Jaar

Omschrijving

Baten

2015-2016

Declaratie FRW Girugten

€ 158,08

2015-2016

Pro Geo winst Carrièredag

€ 181,14

2015-2016

Fotograaf lustrum

2012-2013

Declaratie 26 introductiekamp

€ 7,94

2011-2012

Gedeelte BEC 2012

€43,23

2011-2012

Gedeelte BEC 2012

€14,41

€ 23,57

Totaal

€ 428,37

Netto afboekingen

€ -1.466,57
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Wat een zonnestraaltjes (Acda & de
Munnik, 1998)

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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