MARUG Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Voorwoord

Groningen, 12 november 2018

Beste lezer,
Bijna een half jaar geleden, op maandag 28 mei 2018 kregen wij het stokje overgedragen van onze
voorgangers en traden we in functie als het 38e bestuur van de MARUG. Op die avond hebben we
onze beleidsplannen gepresenteerd, en sindsdien zijn we druk bezig geweest met het uitvoeren van
de speerpunten die in dat beleid zijn opgenomen. Naar onze mening hebben we dit eerste half jaar
mooie stappen gezet, die we bij dezen graag met jullie delen.
Ten eerste zijn we bezig geweest met het uitbreiden van CV-building mogelijkheden binnen de
MARUG. Zo hebben we een structuur opgezet om commissiebegeleiding ook op persoonlijk niveau en
meer gericht op professionele vaardigheden te kunnen bieden. Daarnaast is inmiddels het eerste
project gestart van ons nieuwe initiatief: de Marketing Consultancy Group. Ook hebben we voortgang
geboekt in het verbeteren van de communicatie vanuit de MARUG. Zo is inmiddels de standaardversie
van de MARUG website in het Engels en hebben we de nodige pijnpunten in de mobiele website
kunnen opsporen en verhelpen. Tot slot zijn we bezig geweest met het doorvoeren van een
vernieuwde werkwijze voor de Externe Betrekkingen van de vereniging. Een nieuw CRM systeem is
geïmplementeerd en er ligt meer nadruk op internationale recruitment. Zo staan er inmiddels van drie
verschillende bedrijven Internationale vacatures in onze vacaturebank, waar dat er eerder één was.
In dit halfjaarlijks verslag wordt verder ingegaan op de uitwerking van deze beleidsplannen en de
resultaten die hiermee tot nu toe geboekt zijn. Mochten er vragen ontstaan na het lezen van dit
halfjaarlijks verslag beantwoorden wij deze graag op de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering op
12 november in Louis XV.
Namens het 38ste MARUG Bestuur,
Frank Oude Avenhuis
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Job Wentink
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Notulen Algemene Leden Vergadering 28 mei 2018
Datum:
Locatie:
Tijd:
Technisch voorzitter:

28 mei 2018
Van Swinderen Huys
19.30 uur
Ludo Prinzen

Aanwezig:
Anna Vegter, Anne Veenhuyzen, Marit Prins, Roelof Takens, Nienke Kroes, Annejet van der Vegte,
Freek van Haarlem, Fleur Kamp, Robin Zijlstra, Nina ter Beest, Lisa Holtjer, Sven Goos, Senne Aarssen,
Elske van Randwijk, Manon van der Woning, Maylen de Koning, Bob Berends, Julia Weekenstroo,
Femmina Petrusma, Sanne Fleur Niers, Rosanne Kroon, Michiel Hilderink, Camilla Bodewes, Meinhardt
Draaijer, Thomas Louter, Charlotte Deurvorst, George Radix, Luuk Platvoet, Thijs then Cate, Evi Gorter,
Pam Coffeng, Britt Piket, Job Wentink, Robin Schoonveld, Laurien Suzanne Meijer, Anne-Sophie de
Jong, Frederique Baurichter, Mandy van Essen, Wouter Reuvers, Ilse Thomson, Ludo Prinzen, Etienne
Kick, Noël Klein Gunnewiek, Claudia de Boer, Elieke Weites, Joey Nijnens, Daan de Weger, Joost van
Greunsven, Bart Oude Avenhuis, Martijn Diekmann, Tim Brons, Jesse Boeijenga, Diederik Dekker, Mike
ten Broeke, Christel Overmars, Tom Greeven, Femke van Essen, Kas van den Broek, Fiona Schouten,
Emma Braams, Frank Oude Avenhuis
1. Opening
Ludo Prinzen opent de Algemene Leden Vergadering om 19:34 uur.
2. Vaststellen agenda
Er zijn binnen de daarvoor gestelde termijnen geen agendapunten binnengekomen.
De agenda wordt vastgesteld.
3. Mededelingen
Telefoons dienen uitgeschakeld te zijn. Er mag niet gerookt worden in de zaal. Iedereen dient de
presentielijst te tekenen. Wanneer er vragen zijn dient dit door handopsteking bekend te worden
gemaakt. Bij vragen dient er te worden opgestaan, de naam duidelijk genoemd te worden en
vervolgens de vraag worden gesteld. Als iemand de zaal wil verlaten dient degene zijn hand op te
steken zodat de secretaris dit kan notuleren.
4. Ingekomen stukken
Er zijn drie ingekomen brieven
5. Vaststellen notulen HALV 13 november 2017
De notulen worden goedgekeurd.
6. Secretarieel jaarverslag 2017-2018
Nienke Kroes geeft een korte presentatie.
George Radix komt om 20:10 de zaal binnen.
7. Mogelijkheid tot vragen over het secretarieel jaarverslag 2017-2018
Tom Greeven:
Dankjewel voor je presentatie Nienke, erg duidelijk allemaal. Ik vroeg me af,
je zei dat in het verslag, via Google Analytics is getraceerd waar de website
ongemakken vertoont. Wat voor ongemakken waren dit?
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Nienke Kroes:

Robin Schoonveld:
Tom Greeven:
Robin Schoonveld:
Tom Greeven:
Robin Schoonveld:

Tom Greeven:
Bart Oude Avenhuis:

Nienke Kroes:
Manon van der
Woning:
Nienke Kroes:
Freek van Haarlem:

Manon van der
Woning:
Kas van den Broek:
Nienke Kroes:
Kas van den Broek:
Nienke Kroes:
Kas van den Broek:

Over het algemeen gaat dit over de gebruiksvriendelijkheid van de website.
Dus doordat we de analytics nu beter hebben ingericht, hebben we nu beter
inzicht in de doodlopende pagina’s en andere moeilijkheden op de site, maar
misschien kan Robin hierbij nog ondersteunen?
Ja dat heeft te maken met bouncepercentages en dat soort dingen. Je kan nu
zien waar de website ongemakken vertoont.
En hebben jullie hier dan ook nog een aanpassing in gemaakt?
Het zijn geen hele grote aanpassingen, want het gaat om kleine
gebruiksvriendelijkheids dingen, maar het is niet dat de hele website ineens
blokkeert dus het zijn kleine aanpassingen geweest.
Oke dankjewel. En, je gaf ook aan via welke communicatiemiddelen de
website bereikt wordt. Wat is jullie belangrijkste communicatiemiddel?
Ja, dat verschilt denk ik per ding. Je hebt natuurlijk mailings, Facebook, met
bepaalde tags erin waardoor je precies kan zien welke mensen via welke link
op onze website terecht komen. Dat is gewoon heel erg handig om te weten
als je je studenten of iemand anders wil bereiken.
Duidelijk, dankjewel.
Dankjewel Nienke voor je presentatie. Ik heb een vraag over jullie Germany
Inhousetour. Er was niet genoeg animo vertelde je in de presentatie. Is dit
vanuit de bedrijven, dat er niet genoeg bedrijven waren voor de tour of was
er niet genoeg animo onder studenten om dit door te laten gaan?
Nee de bedrijven waren al geregeld, ze rekenden al op het bezoek in ieder
geval. Er was vanuit de studenten alleen niet genoeg behoefte, waardoor we
genoodzaakt waren om het niet door te laten gaan.
Dankjewel voor je presentatie. Ik had een vraag over het personaliseren van
externe contacten. Je had het er namelijk over dat er meer vraag was vanuit
bedrijven voor meer informele activiteiten en evenementen. Wat is
uiteindelijk de evaluatie vanuit studenten?
Bij de activiteiten die er zijn gedaan over het algemeen zeer positief. Toch?
Ja, het is echt dat bedrijven gezegd hebben van we willen dit met studenten
doen, we willen dat met studenten doen en vervolgens de Managent Tour die
heel goed beoordeeld is. Dit is natuurlijk ontstaan uit de vraag van bedrijven
om naar hen toe te komen en iets informeels te gaan doen. Waar je het
bijvoorbeeld ook in terugziet is dat bedrijven voor de Conference ook zeiden
van ‘joh, een wijnworkshop, misschien niet voor nu’, maar het bedrijf dat het
wel gedaan heeft toen ontzettend geslaagd was, waardoor alle recruitment
diners achteraf zeiden van ‘wij willen volgend jaar ook zo’n workshop doen’.
En studenten vonden zo’n workshop natuurlijk geweldig, dat verklaard verder
geen toelichting.
Oke, dankjewel.
Dankjewel voor je presentatie Nienke. Ik heb twee vragen. Allereerst, hebben
jullie ook een evaluatie van de app gedaan?
Ja die hebben we gedaan en we zijn tot de conclusie gekomen dat het niet per
se nodig is om de app te behouden. Dus we hebben het nieuwe bestuur ook
aangeraden om het dan ook niet voort te zetten.
Oke en mijn tweede vraag: Wie heeft bij jullie de trainingen gegeven voor de
cursussen? Hebben jullie dit zelf gedaan of hebben jullie hier iemand voor
ingehuurd?
Ja, daar hebben wij een samenwerking voor met bedrijven.
Oke, bedankt.
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Lisa Holtjer:

Nienke Kroes:
Roelof Takens:
Lisa Holtjer:
Roelof Takens:
Lisa Holtjer:

Nienke, allereerst natuurlijk bedankt voor je presentatie. Het was allemaal
heel duidelijk. Ik vroeg me af, het gaat over het speerpunt met betrekking tot
de betrokkenheid van jullie MSc Marketing studenten, waarbij ik lees dat jullie
doel was dat alle MSc Marketing studenten lid zouden worden. Dit hebben
jullie natuurlijk geprobeerd door de grote introductiedag. Ik was benieuwd
wat voor resultaten jullie daarvan hebben gezien, bijvoorbeeld in de stijging
van de dekkingsgraad?
Deze vraag geef ik even door aan Roelof.
We hebben dit helaas niet gehaald. Het was natuurlijk een heel ambitieus
streven, maar we hebben de 90% gehaald. Maar alsnog zijn we daar aardig
tevreden over.
En is dit ook echt een significante stijging ten opzichte van vorige jaren?
Het is wel hoger dan vorig jaar, maar dan wel weer ongeveer gelijk aan de
jaren daarvoor.
Oke, dankjewel.

8. Tweede vragenronde
Ludo Prinzen:
Is er nog een tweede vragenronde nodig?
Ludo Prinzen:
Nee, dan gaan we door.
Het secretarieel jaarverslag 2017-2018 wordt vastgesteld.
Voorstel tot wijziging convenanten.
Nienke Kroes:
Als het goed is hebben jullie allemaal bij de deur een document kunnen
pakken met het overzicht van alle wijzigingen in het convenant dat wij met de
EBF hebben, dat is een soort samenwerkingsovereenkomst die wij hebben
met de EBF, voor de mensen die niet weten wat een convenant is. Ik ga jullie
even meenemen door de belangrijkste wijzingen en de rest kunnen jullie lezen
en eventueel achteraf vragen over stellen. Het eerste wat er gewijzigd gaat
worden is dat wanneer er een geschil, dus wanneer er onenigheid is, er een
externe partij ingeschakeld zal worden. Dit zal de student assessor van de
faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn en de student assessor van de
Rijksuniversiteit Groningen. Dus handig om te weten.
De volgende verandering die ik even moet benadrukken is dat de
ondervereniging en de raad van toezicht, dus de EBF, vier keer per jaar om de
tafel zitten. Dit zal zijn voor de HALV en ALV van beide verenigingen. Dus dat
staat er nu ook even goed bij.
Daarnaast is de doelgroepbepaling aangepast, want deze was nogal verjaard.
Aangezien er nog in de convenanten stond dat onze doelgroep bestond uit
Double Degree Master Marketing, maar die bestaat helemaal niet meer dus
hij is gewijzigd naar het rijtje wat je hieronder ziet. Ook zal er nog worden
toegevoegd dat tevens de studenten die geïnteresseerd zijn in specialisaties
van de ondervereniging tot de desbetreffende doelgroep van de vereniging
behoren.
En dan de laatste verandering. We hebben afgesproken nu in de convenanten
dat er twee keer per jaar ledengegevens vanuit de MARUG naar de EBF
worden gestuurd, dit omdat mensen die lid zijn van de MARUG ook lid moeten
zijn van de EBF en als zij dit niet zijn moet de EBF dit kunnen controleren.
Vandaar dat het twee keer per jaar moet worden opgestuurd door de
secretaris van de MARUG.
Tot zover de wijzigingen.
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Ludo Prinzen:
George Radix:
Nienke Kroes:
George Radix:
Nienke Kroes:
George Radix:
Ludo Prinzen:
Ludo Prinzen:
Ludo Prinzen:

Dan is er nu de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Bedankt voor je verduidelijking Nienke. Je gaf aan dat het Double Degree
programma niet meer bestaat, maar naar mijn inziens bestaat die wel degelijk.
Ja zeker, de Marketing Management en Marketing Intelligence Track, maar dit
noemen we niet meer Double Degree.
Die is er inderdaad, maar er is ook de Double Degree met, uit mijn hoofd, Oslo.
Is het dan de bedoeling om die wel te behouden?
Oh, dan is dat even een foutje. Ik ga er even naar kijken. Hij valt nu onder de
Marketing Course. Maar de ‘specialisation course’ moest eruit, want die was
verouderd. Op deze manier klopt het weer.
Ja super, dank je.
Zijn er nog meer vragen?
Nee. Is hierover nog een stemming gewenst?
Nee. Dan is bij deze hamerslag de convenanten wijziging goedgekeurd.

De convenanten wijziging wordt vastgesteld.
9. Financieel jaarverslag 2017-2018
Robin Schoonveld geeft een korte presentatie.
10. Mogelijkheid tot vragen over het financieel jaarverslag 2017-2018
Kas van den Broek:
Dankjewel voor je presentatie. Ik zie dat de promotiekosten duizend euro
lager zijn dan begroot. Hebben jullie andere promotiemiddelen gebruikt? Of
hebben jullie minder gepromoot dit jaar?
Robin Schoonveld:
Niet per se. We hadden vorig jaar het plan om meer te doen met promotionele
uitingen, omdat we toch de marketingvereniging zijn. We hadden dus eigenlijk
grootse plannen. We hebben ook zeker wat nieuwe dingen gedaan, maar die
zijn gewoon veel goedkoper uitgevallen. De MARUG condooms, die jullie
misschien wel gezien hebben, zijn gewoon heel erg goedkoop.
Kas van den Broek:
Dan had ik nog een vraag. Hoe kan het dat de Germany Inhouse Tour kosten
zo hoog zijn terwijl de tour niet door is gegaan. Konden jullie het niet meer
annuleren?
Robin Schoonveld:
We hadden natuurlijk 30 studenten. Voor de overnachting konden we de
kosten nog wel terug krijgen. Voor het vervoer zat er alleen niks anders op dan
het verlies gewoon te nemen. En het zijn ook de kosten van het jaar ervoor
dus het is niet zo dat alle kosten bij deze Tour horen. Maar het heeft zeker
gezorgd voor hoge extra kosten.
Wouter Reuvers:
Ik had twee vragen over jullie voorzieningen. Hoe zit het precies met de
voorziening van de Nationale Marketing Strijd? Beheert de vereniging die het
organiseert het potje of hoe zit dat eigenlijk?
Robin Schoonveld:
Het is grappig dat je het het potje noemt, want zo noemde de NMS het zelf
ook altijd. Maar dit geld is in principe helemaal van de MARUG en de NMS is
een aparte stichting. Het idee is geweest om vanuit de MARUG een bijdrage
te leveren op het moment dat de MARUG de NMS mede-organiseerde. Wij
vonden dit eigenlijk een beetje apart en hebben er daarom een andere
invulling aan gegeven. We hebben bijvoorbeeld wel maatpakken voor het
NMS bestuur aangeschaft, zoals ook bij ons Conference bestuur het geval is.
Dus wij zijn eigenlijk meer overgegaan tot het ondersteunen van het bestuur
dan dat we daadwerkelijk in het evenement gingen investeren.
Wouter Reuvers:
Want dat wordt dan apart vanuit de stichting verrekend?
Robin Schoonveld:
Ja klopt. De NMS maakt ook wel eens winst en dan vinden we het raar om
8

MARUG Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Wouter Reuvers:
Robin Schoonveld:

Wouter Reuvers:

vanuit MARUG geld daar aan bij te dragen.
Oke, helder. En jullie voorziening crediteuren, wat is dat precies tegenover de
debiteuren? Zijn dat de nog te betalen bedragen?
Ik las vandaag nog even de notulen terug van de HALV en toen had je deze
vraag ook gesteld. Maar dat zijn eigenlijk nagekomen facturen van eerdere
boekjaren, maar die zijn dit jaar iets lager dan vorig jaar. Dit kwam
bijvoorbeeld door de printkosten uit 2016 die dit jaar nog tevoorschijn
kwamen. Dat soort bedragen zijn dit.
Oke dat was het, dankjewel.

11. Tweede vragenronde
Het financieel jaarverslag 2017-2018 wordt vastgesteld.
12. Voorstel tot wijziging huishoudelijk reglement
Nienke Kroes geeft toelichting over de wijziging van het huishoudelijk reglement.
Er is geen stemming gewenst.
De wijziging in het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd.
13. Aanstellen Raad van Voorzitters MARUG 2018-2019
Fleur Kamp, Bas Wagenmaker, Nick van de Gevel en Nienke Kroes worden aangesteld.
14. Dechargeverlening Raad van Voorzitters MARUG 2017-2018
Janiek Moes, Fleur Kamp, Bas Wagenmaker en Nick van de Gevel worden gedechargeerd.
15. Aanstellen Raad van Toezicht MARUG Marketing Conference 2018-2019
Nienke Kroes, Britt Piket, Robin Schoonveld en Freek van Haarlem worden aangesteld.
16. Dechargeverlening Raad van Toezicht MARUG Marketing Conference 2017-2018
Nick van de Gevel, Loy Löwik en Martijn Diekmann worden gedechargeerd.
17. Aanstellen Kascontrolecommissie MARUG 2018-2019
Loy Löwik en Robin Schoonveld worden aangesteld.
18. Dechargeverlening Kascontrolecommissie MARUG 2017-2018
Coen Zweers en Loy Löwik worden gedechargeerd.
19. Aanstellen Kascontrolecommissie MARUG Marketing Conference 2018-2019
Robin Schoonveld en Bob Berends worden aangesteld.
20. Dechargeverlening Kascontrolecommissie MARUG Marketing Conference 2017-2018
Loy Löwik en Robin Schoonveld worden gedechargeerd.
21. Installatie MARUG Bestuur 2018-2019
Frank Oude Avenhuis, Fleur Kamp, Bob Berends, Job Wentink, Julia Weekenstroo en Claudia de Boer
worden geïnstalleerd.
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22. Dechargeverlening MARUG Bestuur 2017-2018
Nienke Kroes, Roelof Takens, Robin Schoonveld, Freek van Haarlem, Britt Piket en Annejet van der
Vegte worden gedechargeerd.
23. Pauze
Begint om 20.46
Eindigt om 21.10
24. Beleid MARUG Bestuur 2018-2019
Frank Oude Avenhuis geeft een korte presentatie.
25. Mogelijkheid tot vragen over het beleid MARUG Bestuur 2018-2019
Manon van der
Frank, allereerst bedankt voor het uitgebreide verhaal over jullie beleidsplan.
Woning:
Het klinkt veelbelovend! Ik heb een vraag over de Marketing Consultancy
Group. Allereerst vind ik het heel erg leuk klinken, maar hoeveel studenten
targetten jullie nu ongeveer?
Frank Oude Avenhuis: Het is natuurlijk een nieuw project dus we zullen een beetje gaandeweg
moeten gaan ontdekken wat de juiste invulling exact gaat zijn. In eerste
instantie zullen we inzetten op zo’n 5 studenten.
Manon van der
Oke. Mijn tweede vraag gaat erover hoe jullie willen gaan concurreren met
Woning:
bijvoorbeeld een JAG of de kleine consultant?
Frank Oude Avenhuis: De JAG of de kleine consultant, wat inderdaad al gevestigde partijen zijn, zijn
niet zo gespecialiseerd op het gebied van marketing als wij zijn. Dus ik denk
dat we op die manier een sterke concurrerende positie hebben.
Manon van der
Oke, dankjewel.
Woning:
Bart Oude Avenhuis: Frank, bedankt voor je presentatie. Ik heb een tweetal vragen. Hoe lang willen
jullie er ongeveer over gaan doen om een nieuw CRM systeem te zoeken en
te implementeren? En hoe gaan jullie waarborgen dat de huidige data in het
CRM systeem goed wordt overgezet?
Frank Oude Avenhuis: Je hebt natuurlijk de zomerperiode die er aan komt. Dit is de uitgelezen
periode om hier naar te gaan zoeken. En het is ook wel, met de drukte die er
vanaf september weer komt, zaak om het nieuwe systeem in ieder geval voor
september up and running te hebben. En daarin is het, om op je tweede vraag
in te gaan, inderdaad wel belangrijk om ervoor te zorgen dat de
contactgegevens, zoals die er nu liggen, goed worden overgedragen op het
nieuwe systeem. Dit om ervoor te zorgen dat we geen gegevens verliezen.
Bart Oude Avenhuis: Oke, dankjewel. Ik heb ook nog een andere vraag. Jullie willen steeds meer
internationaliseren in recruitment activiteiten. Weten jullie of hebben jullie
misschien gemeten hoe dit draagvlak hiervoor is vanuit bedrijven? En hebben
jullie dan misschien ook al bedrijven hiervoor op het oog?
Frank Oude Avenhuis: Nou, Nienke noemde dan bijvoorbeeld al een Adidas waar de Management
Tour afgelopen voorjaar langs is geweest. Dat zijn mooie voorbeelden van
bedrijven, met internationale merken, die zeker om internationals verlegen
zitten. Het zal dan ook een beetje de insteek worden om met bestaande
partners naar internationale mogelijkheden te kijken en ook juist zeker met
dit soort bedrijven, om daar in eerste instantie op te mikken.
Kas van den Broek:
Mijn vraag is al beantwoord.
Tom Greeven:
Bedankt voor je presentatie. Ik had een vraag over het eerste speerpunt van
CV-building. Ik weet dat de Careers Company ook veel doet met CV-building.
Zijn jullie dan toevallig ook van plan om een beetje met hen te gaan
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samenwerken?
Frank Oude Avenhuis: Nou wij weten denk ik allebei dat de samenwerking met de Careers Company
niet altijd van een leien dakje gaat. In principe zijn dit denk ik dingen, zoals de
persoonlijke leerdoelen, die zo gefinetuned moeten worden op de mensen
met wie je werkt dat de Careers Company hierin niet kan voorzien en wij wel.
Tom Greeven:
Maar jullie gaan niet in op het optimaliseren van CV’s?
Frank Oude Avenhuis: Dat is iets waar we eventueel naar zouden kunnen kijken, maar ik denk niet
dat we daar onze focus op moeten leggen.
Tom Greeven:
Oke. Ik heb ook nog een vraagje over de Marketing Consultancy Group. Gaan
jullie hier geld voor vragen?
Frank Oude Avenhuis: In eerste instantie is dit niet de insteek. We zullen in eerste instantie mikken
op wat kleinere lokale spelers die over het algemeen minder snel geneigd zijn
om veel geld neer te leggen voor een normaal recruitment evenement. Wat
wel zou kunnen is, op het moment dat het een succes blijkt, dat we het in een
later stadium als een succesformule aan een grotere speler kunnen verkopen.
Of dat bedrijven, waar je in eerste instantie een samenwerking mee aangaat,
de meerwaarde ervan gaan inzien en er wel geld voor over hebben. Maar in
eerste instantie is dat niet de insteek.
Tom Greeven:
Oke. Je gaf ook aan dat er vraag was vanuit studenten voor dit initiatief.
Hebben jullie ook gemerkt dat die vraag er is vanuit de bedrijven om dit te
gaan doen?
Frank Oude Avenhuis: Dat is iets waar de extern wel eens verzoekjes over krijgt. Er komen letterlijk
verzoeken binnen met de vraag of wij de online marketing van die bedrijven
kunnen oppakken. Dit kon dus eerder niet en daar kunnen we wellicht op deze
manier wel op inspelen nu.
Tom Greeven:
En dan nog een laatste vraag hierover. Is de Marketing Consultancy Group
alleen voor masterstudenten of ook voor bachelorstudenten?
Frank Oude Avenhuis: Het zal niet open zijn voor eerstejaars bachelorstudenten, maar wel voor
mensen die in de afrondende fase van hun bachelor zitten. Verder zijn zowel
de Management- als de Intelligence Track van de MSc Marketing welkom om
hieraan deel te nemen.
Tom Greeven:
Oke top, dankjewel.
Femke van Essen:
Bedankt voor je presentatie Frank. Jullie gaan de app dus offline halen en
willen de voordelen van de app gaan verwerken in de mobiele website. Wat
voor voordelen zijn dat dan precies?
Frank Oude Avenhuis: Om te beginnen een informeel onderdeel, zoals de ‘wist-je-datjes’, zoals die
wel bekend zijn van de interim mail. Die komen ook terug in onze actieve
leden mail. Voorheen konden deze ingestuurd worden via de app, maar we
zullen ervoor zorgen dat dit ook via de mobiele website makkelijk in te sturen
zal zijn. Maar er kan hierbij ook gedacht worden aan de evaluaties van de
evenementen, dagschema’s van evenementen etc. Dat zijn eigenlijk de dingen
die het meest gebruikt werden in de app en die zullen dus in de mobiele
website terug te vinden zijn.
Femke van Essen:
Oke top, bedankt.
Maylen de Koning:
Bedankt voor je presentatie Frank. Hele leuke ideeën voor komend jaar. Ik heb
allereerst een vraag over de commissie begeleiding. Ik vroeg me af of jullie
begeleiding per functie of commissie willen gaan organiseren of dat dit ook op
individueel niveau gaat plaatsvinden?
Frank Oude Avenhuis: In eerste instantie is dit gericht op individuele begeleiding van actieve leden.
En dit zal in principe worden opgepakt door de Raad van Toezicht van een
commissie. Mocht daar functiespecifieke kennis bij komen kijken dan zal de
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overeenkomstige functionaris van het bestuur daar ondersteuning bij kunnen
bieden.
En denk je dat je hier genoeg tijd voor hebt?
Dat denk ik wel. Het zullen niet per se lange gesprekken zijn. Tuurlijk, er moet
een serieuze noot bij zijn als je er echt wat aan wil hebben, maar het zal over
het algemeen heel laagdrempelig moeten blijven, zodat je het kan bespreken
tijdens het koffie drinken.
Oke, en dan over de Marketing Consultancy Group. Wie gaat hier voor
acquisitie lopen? Is dit vanuit de commissie of vanuit het bestuur?
Het idee is om de eerste opdracht vanuit het bestuur binnen te halen. En zodra
er mensen voor deze, waarschijnlijk doorlopende, commissie solliciteren, dan
is het zeker denkbaar dat deze mensen op een gegeven moment zelf
opdrachten binnen gaan halen. Daarnaast zal afhankelijk van het aantal
opdrachten wat er ligt, het aantal commissieleden worden bepaald.
Ik heb ook nog een vraag over het CRM systeem. Jullie willen een nieuw CRM
systeem invoeren, maar hoe gaat dat dan bijvoorbeeld met de Recruitment
Days? Deze commissie is natuurlijk in samenwerking met de EBF.
Deze vraag ga ik denk ik even doorspelen aan Job.
Goede vraag. De bedoeling is dat wij deze zomer gaan kijken naar de invulling
van dit CRM systeem voor onszelf. Daarna zullen we samen met de
Recruitment Days gaan kijken hoe we dat gaan oppakken. De bedoeling is
natuurlijk wel dat je het overzicht houdt en dat wij dat vanuit de MARUG ook
blijven houden. De EBF werkt met een ander CRM systeem dus daar zullen we
een weg in moeten vinden, maar daar is deze zomer alle tijd voor.
Mag ik hier even op inhaken? De Recruitment Days werken in het CRM
systeem van de EBF en dat bevalt eigenlijk prima. Waarschijnlijk zal dat dus
niet in elkaars vaarwater gaan zitten.
En met de MARUG commissies?
De bedoeling is dat de handleiding, waar Frank het eerder over had, voor het
einde van de zomer klaar is. Daarnaast moet tegen die tijd het CRM systeem
up and running zijn, zodat ik aan de externen van de commissies helemaal
duidelijk kan maken hoe het systeem werkt. Het doel is dat het uiteindelijk
gemakkelijker werkt en inzichtelijk is voor iedereen.
Oke mijn laatste vraag gaat over de internationalisering van de recruitment
initiatieven. Hebben jullie al concrete doelstellingen?
We hebben op dit moment nog niet een concreet doel voor het einde van het
jaar. Dit heeft er ook mee te maken dat we dit jaar onze manier van werken
enigszins gaan aanpassen. Dat wil zeggen dat we binnen onze beleidspunten
die we hebben opgesteld, met een wat kortere feedback loop werken. We
zullen twee wekelijkse meetings hebben waarin we acties die we hebben
ondernomen richting onze beleidspunten gaan evalueren. In hoeverre is het
effectief geweest? Moeten we iets aanpassen? Kunnen we er mee doorgaan?
Aan de hand daarvan zullen we ook de concrete doelstellingen voor onze
beleidspunten gaan opstellen. We zullen dan ook in eerste instantie met
kwartaal doelstellingen gaan werken in plaats van eind doelstellingen en die
dan dus ook steeds aan de hand van de actuele stand van zaken bijstellen.
Top, dankjewel.
Bedankt voor je presentatie Frank. Ik heb best wel veel vragen, maar laten we
beginnen met, naar mijn inziens, de belangrijkste twee. Jullie spreken in je
beleid over het feit dat jullie meer internationale recruitment events willen
gaan organiseren. Vervolgens wordt genoemd dat de Germany Inhousetour
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wordt gecanceld. Op welke grond kun je dan de Tour cancellen met betrekking
tot dit beleidspunt?
Het gaat er niet per se om dat we meer internationale recruitment evenement
willen organiseren, maar dat er binnen de evenementen die er georganiseerd
worden meer aandacht komt voor het internationale aspect. Daarbij hebben
we gemerkt dat de doelgroep die met de MARUG Management Tour of de
Germany Inhousetour mee zou gaan, redelijk overeen komt. Ook met het feit
dat de Management Tour dit jaar naar twee internationale bedrijven ging, die
beide internationale plekken beschikbaar hadden. Tijdens de Management
Tour waren er dan ook 15 verschillende nationaliteiten aanwezig. Dus op die
manier zal er meer aandacht aan worden gegeven. Ik snap dat het wat
tegenstrijdig kan lijken met het cancellen van de Germany Inhousetour, maar
we hopen er hierdoor op een andere manier in te kunnen voorzien.
Oke, dankjewel. Dan heb ik nog een vraag over het beleidspunt waarin jullie
aangeven dat er prioriteit wordt gegeven aan de internationale vacatures en
het vinden van vacatures voor internationale studenten. In hoeverre kun je
deze prioriteit verschuiving verantwoorden tegenover de Nederlandse
studenten, die over het algemeen een groot deel bezetten van de MSc
Marketing.
Het zal prioriteit krijgen in de zin dat er meer aandacht naar uit moet gaan dan
dat er nu het geval is. Er zijn natuurlijk warme contacten met Nederlandse
partners die we al hebben en waar zeker ook nog mee verder samengewerkt
zal worden. Wat misschien meer een voorbeeld is van de internationale
acquisitie, waar de prioriteit naar uit zal gaan, is de koude acquisitie. Daar zal
echt meer aandacht naar internationale vacatures gaan. Natuurlijk moet je
bestaande samenwerking met Nederlandse bedrijven altijd voortzetten. En
zoals je zei, de meerderheid van de studenten is nog steeds Nederlandstalig
en dat mag niet ondersneeuwen.
Oke, bedankt voor je antwoord. Ik heb ook nog een vraag over het nieuwe
CRM systeem. Is deze begroot?
Dit zal straks terug komen, wanneer Bob het stokje overneemt. Maar omdat
de app dus verdwijnt komt er een stukje vrij op de ICT kosten en dit zal in het
CRM systeem worden gestoken.
Hier heb ik nog een vervolgvraag op. Kun je dit niet op de EBF schuiven als
moedervereniging, dat die dit voor ons kan faciliteren?
Die mogelijkheid hebben we eerlijk gezegd nog niet bekeken.
Dan heb ik nog een vraag over de commissie begeleiding. Je gaf heel mooi aan
bij de Marketing Consultancy Group, dat hierbij de behoefte bestond vanuit
de studenten. Van waaruit blijkt de behoefte voor professionalisering van de
commissie begeleiding?
Er is een veelgehoord geluid onder studenten dat relevante ervaring belangrijk
is voor naast je studie. Wij zijn ervan overtuigd dat door het op deze manier
te gaan inrichten, dat we studenten meer ammunitie geven die je bijvoorbeeld
kan inzetten bij een sollicitatie gesprek op het moment dat je straks de
arbeidsmarkt op gaat.
In hoeverre gaat dit de werkdruk van de commissies vergroten?
In principe is het niet de bedoeling dat het de werkdruk van commissies
vergroot. Het is meer dat je een concreter beeld krijgt van de dingen die je
leert tijdens zo’n jaar en daar ook even bij stil staat. Het is natuurlijk niet zo
dat je het op dit moment niet leert, maar door het expliciet te benoemen en
te benadrukken sta je er zelf meer bij stil en kun je het in je voordeel
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gebruiken.
Ik ben door mijn vragen heen.
Frank, dankjewel voor je presentatie. Goed om te zien dat jullie de ‘wist-jedatjes’ en de interim mail gaan doorzetten. Ik heb nog wel twee vragen. Je
hebt natuurlijk te maken met wat meer formele en wat meer informele
commissies. Hoe gaan jullie hierbij onderscheid maken voor de commissie
begeleiding?
Wat hierbij nogmaals belangrijk is om op te merken, is dat het een vrij
laagdrempelig karakter zal hebben. Bij iedere commissie zal het proces in gang
worden gezet, maar hierin zal ook zeker gekeken worden naar in hoeverre hier
behoefte is. En als mensen zoiets hebben van van mij hoeft dit niet, dan gaan
we natuurlijk iemand nergens toe verplichten.
Duidelijk. Dan heb ik nog een vraag over het Media Team. Hoe zien jullie het
sponsoren van berichten voor je op de lange termijn? Je noemt dat het
organisch bereik terug loopt, maar denk je niet dat door te gaan sponsoren je
organisch vermogen in de toekomst nog verder terug loopt?
Je hebt hier denk ik een beetje met overmacht te maken. Op het moment dat
Facebook z’n structuur zo inricht, dan kun je er niet aan mee doen, maar daar
wordt je uiteindelijk waarschijnlijk zelf de dupe van.
En gaan jullie dan ook nog andere manieren introduceren om toch te zorgen
dat je organisch bereikbaar blijft of dit vergroot?
Dat is via Facebook misschien moeilijk. We zullen wel een MARUG telefoon
gaan aanschaffen. Bob zal hier straks nog even op terugkomen. Op dit
moment gaat de meeste communicatie toch wel via WhatsApp en op deze
manier zouden we onze leden directer kunnen bereiken.
Oke, dankjewel.
Allereerst bedankt voor je presentatie Frank. Ik heb een klein vraagje over het
uitbreiden van de datacollectie. Jullie zijn van plan om heel veel data te gaan
verzamelen. Hebben jullie al nagedacht over de manier waarop jullie deze
data overload gaan structureren?
In principe, als het gaat om data van het websiteverkeer, dan gaat dat al heel
mooi via de Google Analytics tools en is dat redelijk geautomatiseerd. Hierbij
kun je met allerlei knoppen verschillende rapporten verkrijgen. Deze kunnen
we vervolgens weer gebruiken om conclusies te trekken. Misschien doel je
meer op het loggen van de kwalitatieve data. Het is daarin belangrijk dat er
een soort logboek wordt bijgehouden van zo’n gesprek. De echt concrete
invulling daarvan is nog niet geheel duidelijk. Maar je zou kunnen kijken naar
een soort samenvatting of verschillende thema’s waaronder een gesprek kan
vallen. Deze data zal in ieder geval anoniem worden opgeslagen om in ieder
geval rekening te houden met het GDPR compliance. Maar in principe zal het
gelogd worden en opgeslagen in Drive. Inmiddels staat alles van de MARUG in
de cloud. Op die manier kun je denk ik een overzicht krijgen over de tijd van
gesprekken die je gehad hebt.
Oke, bedankt.
Mijn vragen zijn al gesteld.
Allereerst natuurlijk weer bedankt voor je presentatie Frank. Ik had drie
vraagjes. De eerste gaat ook over de datacollectie. Jullie geven aan dat je vaker
in gesprek wil gaan, met zowel je actieve- als de niet-actieve leden. Nu blijkt
echter wel vaak dan niet-actieve leden moeilijk te bereiken zijn. Hoe willen
jullie dit dan toch gaan realiseren?
Ik wil dat wel een beetje nuanceren. We gaan natuurlijk niet door het
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ledenbestand en dan random iemand kiezen. Het idee is meer om te kijken
naar mensen die meerdere evenementen van ons hebben bezocht, waaruit je
toch wel kan opmaken dat ze iets meer betrokken zijn bij de vereniging of bij
de dingen die je aanbiedt. Op die manier zullen we mensen benaderen die er
waarschijnlijk wat meer voor open staan. Ook hierbij is het van belang dat het
laagdrempelig blijft.
Oke, duidelijk. Mijn volgende vraag gaat over het internationaliseren van de
recruitment initiatieven. Jullie hebben dan als doel om meer startersfuncties
en stageplekken te gaan verwezenlijken. Hebben jullie hier al een specifiek
plan voor? Of specifieke doelen?
Nou die specifieke doelen zijn er nog niet concreet. Dit komt eigenlijk neer op
de vraag die Maylen net stelde. We gaan dus werken met kwartaal
doelstellingen. Maar wat een plan zou kunnen zijn om dit te verwezenlijken is
om met bestaande partners, waar ook een aantal internationale bedrijven
tussen zitten, in gesprek te gaan. En de uren die nu worden besteed aan koude
acquisitie voor Nederlandse vacatures, om die nu ook echt in te gaan zetten
voor internationale vacatures.
Oke, maar je hebt dus nog geen specifiek percentage?
Dat nog niet per se.
Dan nog iets kleins over het Media Team. Ik lees dat jullie ook cursussen willen
gaan aanbieden, zoals een cursus editten. Maar het Media Team gaat ook over
het schrijven van artikelen. Krijgen die ook een bepaalde cursus? Hoe wil je de
leerervaring bij hen stimuleren?
Er zal inderdaad, wanneer blijkt dat hier behoefte aan is, ook een cursus op
het gebied van schrijven aangeboden kunnen worden. We gaan dan in ieder
geval kijken naar de mogelijkheden.
Bedankt voor je presentatie Frank. Jullie ideeën zien er allemaal leuk uit. Ik
had een vraag over de Marketing Consultancy Group. Ik zag dat de
functionarissen Penningmeester
en Interne
Betrekkingen
hier
verantwoordelijk voor zijn. Ik vroeg me eigenlijk af waarom jullie niet voor de
functionaris Externe Betrekkingen hebben gekozen?
We hebben hiervoor gekozen omdat met het verdelen van de beleidspunten
ook hebben gekeken naar de werkdruk die het beleidspunt met zich mee
brengt. En met het nieuwe CRM systeem en de nadruk op de internationale
acquisitie is de werkdruk voor onze functionaris Externe Betrekkingen al
redelijk hoog. Wij denken dat voor het begeleiden van de commissie ook
andere functionarissen van het bestuur verantwoordelijk kunnen zijn. De
focus van de Marketing Consultancy Group zal niet gericht zijn op de externe
functie, maar op het oplossen van een marketingvraagstuk bij een bedrijf. Dat
proces kan volgens ons prima onder toezicht staan van andere functionarissen
uit het bestuur.
Maar de acquisitie van bedrijven zal dan altijd vanuit het bestuur komen?
Dat is puur om het op gang te helpen.
Oke, dankjewel.
Frank, bedankt voor je presentatie. Ik had nog wel een paar vragen. Allereerst
over het punt van het uitbreiden van de datacollectie. Denk je niet dat je een
beetje een vertekend beeld krijgt als je alleen actieve leden en niet-actieve
leden die sterk betrokken zijn bij de MARUG gaat benaderen? Wat is dan de
toegevoegde waarde van deze laatste groep?
Een actief lid zal meer inzicht hebben in de hoe de MARUG te werk gaat. Dit
ook omdat ze nog een Raad van Toezicht boven zich hebben. Ik denk dat de
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mensen die er toch iets verder vanaf staan, maar dus wel veel evenementen
bezoeken, af en toe toch nog wel een frisse kijk op dingen kunnen geven op
hoe dingen gaan. Ook kunnen zij nieuwe ideeën aanbrengen, waar wij
misschien nog niet aan gedacht hadden.
Oke, duidelijk. Ik zie hier staan dat je over meerdere relevante onderwerpen
en thema’s wil inspelen. Ik vroeg me af of je hier nog specifieke voorbeelden
van hebt wat je hiermee bedoeld.
Sorry, zou je je vraag iets kunnen verduidelijken?
Er staat dat je in gesprek zou willen gaan over meerdere relevante
onderwerpen van het lidmaatschap en dat je dan wil kijken hoe hierop
ingespeeld kan worden. Waar denk je dan bijvoorbeeld aan?
Dat zou bijvoorbeeld kunnen gaan over de invulling van evenementen. Het
zou een aanvulling kunnen zijn op de standaard evaluatieformulier zoals die
nu bestaan, waarin je dan alleen geeft welk cijfer je een spreker geeft. Maar
door middel van zo’n gesprek zou je ook de ‘waarom’ daarachter te weten
kunnen komen.
Oke, dankjewel. Dan had ik nog een vraag over de Marketing Consultancy
Group. Hoe ga je de kwaliteit van zo’n project waarborgen?
Dat zal natuurlijk een beetje aftasten worden, omdat het een nieuw project
is. Maar we gaan ervan uit dat wat betreft het proces, de groep ervoor zorgt
dat het werk op tijd af is en voldoet aan de eisen. We denken dat we hier
vanuit het bestuur op toe kunnen zien. En wat betreft de kwaliteit van de
oplossing, dan gaan we ervan uit dat als we goede studenten selecteren, dat
de kwaliteit dan gewoon gewaarborgd zal zijn.
Willen jullie hierbij dan ook de vakgroep Marketing gaan betrekken?
Dat zal zeker een mogelijkheid zijn. Al is het alleen om een ingang bij bedrijven
te krijgen. Er zitten mogelijk docenten die mensen binnen bedrijven kennen
die nog met een marketingvraagstuk zitten.
Dan heb ik tot slot nog een vraag. Er is al een paar keer naar voren gekomen
dat jullie aan lokale spelers denken voor de Marketing Consultancy Group.
Hebben jullie een voorbeeld van een soort bedrijf waar jullie dit zouden
kunnen gaan uitvoeren?
Ik weet van een van onze voorgangers dat er wel eens verzoeken binnen
kwamen, maar ik hier geen concrete voorbeelden bij.
Oke, dankjewel.
Frank, bedankt voor je presentatie. Ik heb nog een vraag over de website.
Jullie willen de website gaan vertalen naar het Engels. Betekent dit dat jullie
alles in het Engels willen gaan doen? Gaan jullie ook bijvoorbeeld ook alle
vacatures vertalen?
Er wordt op dit moment al gekeken naar de mogelijkheid om bij vacatures een
Nederlands of een Engels vlaggetje te plaatsen, waardoor het op die manier
meteen inzichtelijk wordt voor wie die vacature relevant is. Op die manier zal
het wat betreft de vacatures, niet per se nodig zijn om de Nederlandse
vacatures ook te vertalen naar het Engels.
Mijn vraag is al beantwoord.

Bart Oude Avenhuis en Manon van der Woning verlaten de zaal om 20.35.
26. Tweede vragenronde
George Radix:
Ik gaf al aan, tenminste dat denk ik, dat ik in het Master Marketing Team Fall
heb gezeten afgelopen jaar. Hierin hebben wij al aangegeven dat het wellicht
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waardevol zou kunnen zijn als deze commissie eerder start. Vooral met het
oog op het regelen van de bedrijven voor de Career Day, wat begin oktober al
plaats vindt. En het feit dat de bedrijven tijdens de zomervakantie niet echt
responsive zijn voor acquisitie. Ik vroeg me af of jullie dat hebben
meegenomen voor komend jaar?
We zijn momenteel bezig met de werving van het Master Marketing Team dus
er wordt zeker eerder geworven dan afgelopen jaar.
Starten ze dan ook eerder?
Ja, zeker.
Oke, en dan nog even een vraag over de verdeling van de evenementen. Er
wordt hier aangegeven dat de splitsing tussen Fall en Spring heel erg
belangrijk is gezien de studiedrukte. Hoe kijken jullie aan tegen de verdeling
dat Fall twee evenementen organiseert en Spring maar een evenement?
Aangezien toch het grootste deel van de studenten start in september en
daardoor dus ook het Master Marketing Team Spring een stijgende studiedruk
zullen ervaren in dat tweede semester voorzien wij dat zij niet zullen gaan
klagen dat de commissie last te laag is. Het intelligence event blijft een groot
evenement en daar blijven zij verantwoordelijk voor en in de periode die
daarna volgt hebben zij andere dingen aan hun hoofd, zoals afstuderen.
Oke, dankjewel. Dan heb ik nog een vraag over de Marketing Consultancy
Group. We hadden het er al even kort over gehad dat de bedrijven er in eerste
instantie niet voor gaan betalen. Is het uiteindelijk ook de ambitie om
studenten te gaan laten betalen voor toch eigenlijk gewoon het werk dat zij
doen? Ik kan me voorstellen dat als een student online marketing voor een
bedrijf oppakt het waardevol voor hem/haar kan zijn om hier een vergoeding
voor te krijgen.
Dat is zeker iets waar in de toekomst naar gekeken kan worden.
Maar wat is het plan voor jullie?
Aangezien het een nieuw initiatief is zullen we het eerst gaat toepassen in de
vorm zoals we het nu bedacht hebben en mochten we hier mogelijkheden
voor zien in een later stadium dan kunnen we daar zeker iets mee gaan doen
als dat mogelijk is.
Dankjewel.
Ik heb nog een vraag over het CRM systeem. Aangezien jullie een nieuw CRM
systeem willen implementeren was ik benieuwd naar welke partijen jullie aan
het kijken zijn?
We zijn op dit moment naar een aantal verschillende partijen aan het kijken.
En wat eigenlijk hierbij voor ons van belang is is dat het betaalbaar moet zijn,
maar het systeem moet ook heel visueel kunnen vormgeven waar in het
acquisitieproces een deal zich bevindt. Dus zit het in de verkenningsfase of
heb je al een aantal calls gehad? Dat het echt een beetje een visuele pijplijn
is. En dat de functionaris Extern van het bestuur echt een overzichtsfunctie
kan hebben van wat de commissies doen. Dat je vanuit een soort admin
account overzicht kan houden over alle andere accounts die daaronder vallen.
Dat zijn dingen die we belangrijk vinden die er in ieder geval in moeten zitten
en we zijn op dit moment nog in een verkennende fase wat dat betreft.
Oke, dan ook nog iets over het tracken van meer data op de website. Er kan
natuurlijk veel tijd in gaan zitten dus wat zijn jullie concrete doelen
daarachter?
Een doel zou kunnen zijn ‘het beter vindbaar maken van de vacaturebank’.
Het is natuurlijk zonde dat als je daar allemaal gave vacatures op weet te
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krijgen, voor bijvoorbeeld internationals, dat ze eigenlijk nog steeds niet echt
weten dat de vacaturebank er is of waar ze deze kunnen vinden. Dat is een
concreet voorbeeld, maar we zijn natuurlijk naar meer van dit soort dingen
aan het kijken.
Denk je dat je daarbij dan ook echt grote veranderingen kan doorvoeren?
Veranderingen die een significante impact op de kern van de vereniging
kunnen hebben.
Ik weet niet zozeer of het een significante impact zal hebben op de kern van
de vereniging, maar mogelijk wel in een stukje externe communicatie wat je
uitdraagt. Dat de website toch nog weer wat gebruiksvriendelijker wordt en
dat mensen makkelijker kunnen vinden waar ze naar op zoek zijn.
Oke, bedankt.
Ik had een vraagje omtrent de commissie begeleiding en dan voornamelijk
over de feedback structuur. Als ik het goed begreep begonnen jullie heel
laagdrempelig met een bakje koffie, maar hebben jullie hier ook een specifiek
framework achter zitten?
Nou er wordt ieder jaar door een externe partij een bestuurstraining
aangeboden. Aan de hand daarvan zullen we een vergelijkbare structuur gaan
opzetten. We zullen dat als voorbeeld gebruiken. De persoonlijke leerdoelen
die aan het begin worden opgesteld zullen halverwege worden geëvalueerd
en bekeken waar eventueel nog meer hulp geboden kan worden. Vervolgens
zal aan het eind gekeken worden wat het je gebracht heeft en hoe hij/zij hier
mee verder kan.
Oke, maar gaan jullie dan ook echt voor jezelf een framework maken?
Commissie begeleiding is natuurlijk toch wel iets waar iedereen een beetje
een persoonlijke touch aan wil geven. Dus hoe gaan jullie de kwaliteit
waarborgen? Dat iedereen binnen de MARUG eenzelfde soort begeleiding
krijgt? Ik zie namelijk nog niet echt dat jullie een structuur hebben bedacht
voor deze begeleiding?
Hier zal wel een soort standaard structuur voor komen. Dat is wel de insteek.
Oke, bedankt.

27. Begroting MARUG Bestuur 2017-2018
Bob Berends geeft een korte presentatie.
28. Mogelijkheid tot vragen over de begroting MARUG Bestuur 2017-2018
George Radix:
Ik had even een vraagje over je tabel, want daar staat in de kop van de tabel
‘MARUG Bestuur 2017-2018’ en bij die andere staat ‘MARUG Activiteiten
2017-2018’, hoe moet ik daar mee omgaan?
Bob Berends:
Dat is een foutje geweest waar we overheen hebben gekeken.
George Radix:
Oke. Dan heb je daarnaast 1300 begroot voor het MARUG Plus event, de
nieuwe MARUG Oud besturendag. Waar is dit bedrag op gebaseerd?
Bob Berends:
Deze vraag speel ik even door aan Robin.
Robin Schoonveld:
De baten van deze groep zijn ook toegenomen dus het is niet zo dat er alleen
maar geld naartoe gegaan is, maar je wil weten wat we gedaan hebben?
George Radix:
Nou hoe zijn jullie tot dit bedrag gekomen voor je begroting?
Robin Schoonveld:
Het evenement heeft al plaatsgevonden.
George Radix:
Oke, vandaar. Maar wat is hiervoor gedaan dan?
Bob Berends:
We hebben een ‘escape the city’ gedaan in Amsterdam.
Frank Oude Avenhuis: De deelnemers hebben hier ook aan bijgedragen dus de baten zijn ook
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omhoog gegaan.
Bob, hartstikke bedankt voor je presentatie. Ik had eigenlijk wel een wat
algemenere vraag. Dit jaar voegen jullie niks toe aan de voorziening van de
NMS. Wat is eigenlijk het hele idee achter deze voorziening? Gaat deze dit jaar
vrijvallen? Gaan jullie daar dingen voor leden mee doen?
Nee, dat is niet het geval.
Oke, dus je bouwt een voorziening, maar waar voorziet deze in?
Volgens mij heb ik deze vraag al wel een beetje beantwoord, maar de
voorziening is dus in het verleden al aangemaakt voor de NMS en in principe
was toen het idee om dat voor het evenement te gaan gebruiken. Met het oog
op de andere verenigingen die dit eigenlijk niet doen zijn we het nu meer gaan
gebruiken voor het NMS bestuur zelf. We hebben dit jaar een nieuw NMS
bestuur en over een aantal jaren weer een nieuwe dus eigenlijk willen we die
spaarpot gebruiken voor de komende NMS besturen. Hij zal dit jaar gebruikt
worden en dus langzaam leeg lopen. Op dat moment zal er gekeken moeten
worden of er opnieuw gespaard moet worden, maar dan spreken we over een
aantal jaren.
Is dat niet boekhoudkundig een beetje gek? Een voorziening is namelijk iets
dat je aanmaakt voor de kosten die je verwacht in het komende jaar en dit
lijken me eigenlijk meer structurele kosten voor als je het organiseert. Moet
je dan niet gewoon dat jaar in de boeken opnemen als daadwerkelijke kosten
in plaats van een voorziening.
Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als met het lustrum.
Bob, dankjewel voor je presentatie. De eerste vraag die ik heb is over de
interest opbrengsten. Hoe komt het dat deze bij jullie 200 euro zijn, terwijl ik
merk dat deze bij ons zo goed als nul zijn?
Dit is gebaseerd op de cijfers van vorig jaar.
Mag ik vragen wat voor soort spaarrekening jullie gebruiken?
ABN AMRO spaarrekening.
Oke, dankjewel. Dan had ik nog een vraag. Hoe kan het dat jullie geen lasten
dragen voor de Recruitment Days?
De Recruitment Days is een winstverdeling tussen de EBF en de MARUG dus
het staat op de eindafrekening van de EBF. Dus zowel de baten als de lasten
staan bij hen op de eindafrekening.
Oke, bedankt.
Bob, bedankt voor je presentatie. Fijn om te zien dat je het hele vak van het
penningmeesterschap voortzet bij de MARUG. Waarom hebben jullie eigenlijk
als doel om op nul uit te komen bij de begroting?
Dit is omdat wij een non profit organisatie zijn.
Denk je niet dat die interest opbrengsten vergeleken met de inflatie negatief
zou zijn dus dat je uiteindelijk eigenlijk geld verliest als je altijd op nul uitkomt
met je begroting? Kan dit nog veranderen, bijvoorbeeld bij de HALV?
Dat zou kunnen.
Dat was mijn tweede vraag eigenlijk al. Dan, waar zijn de kosten van het CRM
systeem tot nu toe op gebaseerd? Dat zie ik nu bij ICT staan, maar jullie zijn
nog aan het kijken naar verschillende partijen dus dat bedrag kan nog variëren
natuurlijk. Hebben jullie nu dan een beetje het gemiddelde genomen?
In eerste instantie willen we de kosten die we besparen op de app gebruiken
en we gaan kijken hoeveel we daarvan daadwerkelijk nodig is voor het CRM
systeem
Oke. Dan had ik nog een vraag. Ik las dat de camera is afgeschreven en dat
19

MARUG Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Bob Berends:
Wouter Reuvers:
Bob Berends:

Wouter Reuvers:
Anna Vegter:

Bob Berends:

Anna Vegter:
Femmina Petrusma:
Bob Berends:
Femmina Petrusma:
Bob Berends:
Femmina Petrusma:
Bob Berends:
Femmina Petrusma:

daarom de verzekering is opgezegd. Is de camera echt weggegooid of is deze
boekhoudkundig afgeschreven en is er daarom geen verzekering meer nodig?
Hoe werkt dat?
Eén camera is stuk en de ander is afgeschreven dus daarom zeggen we
inderdaad de verzekering op.
En de mobiel die jullie willen aanschaffen? Die heeft geen verzekering nodig?
Nee, want dit zal niet een hele dure telefoon zijn en het enige wat we hiermee
willen doen is bellen, sms’en en appen dus vandaar dat hij niet zo duur hoeft
te zijn. En het lijkt me niet nodig om deze dan te verzekeren als je er gewoon
normaal mee om gaat.
Oke, nou bedankt.
Bob, bedankt voor je duidelijke toelichting. Ik had een vraag over de acquisitie.
Je zei net namelijk dat je het dit jaar iets hoger hebt begroot dan afgelopen
jaar is gerealiseerd, maar je zei ook dat er een aantal partijen zijn waarvan je
niet zeker weet of zij dit jaar weer met jullie in zee willen. Daarnaast werd ook
verteld dat er een grote vaste partner niet meer is dit jaar. Hoe ben je van plan
dit verlies te gaan opvangen? Of hoe kan je dit verantwoorden?
Die grote vaste partner zit al in de realisatie van vorig jaar en wij denken wel
dat we iets meer acquisitie kunnen binnenhalen dan afgelopen jaar. Omdat
we zoveel kleine partijen nieuw hebben hebben we het niet veel hoger
begroot.
Oke, duidelijk.
Ik keek even naar jullie activiteiten en ik miste jullie Conference. Begroten
jullie deze ergens anders?
De Conference heeft zijn eigen begroting.
Wordt deze uiteindelijk wel bij jullie hele begroting erbij gedaan dan?
De Conference is een aparte stichting. Zoals je in de resultaten van Robin kon
zien zal deze daar genoemd worden.
Oke en is het misschien niet een idee om deze gewoon bij de activiteiten neer
te zetten voor de transparantie?
Dat zou een goed idee kunnen zijn, maar Conference staat uiteindelijk wel
financieel op zichzelf dus dat is de reden waarom we dit niet doen.
Oke, dankjewel.

29. Tweede vragenronde
30. Rondvraag
Kas van den Broek:

Lief MARUG 17-18 bestuur, als allereerste wil ik jullie hartelijk feliciteren met
wat jullie afgelopen jaar hebben bereikt. Wij hebben jullie met onze kandi-tijd
erbij vier maanden mogen meemaken. Dit waren erg leuke maanden waarin
ook veel dingen zijn gebeurd. Ik vind het jammer dat wij jullie niet langer
hebben mogen meemaken, maar zo gaat het soms helaas. Om toch de traditie
van Tim voort te zetten heb ik ook over jullie allemaal een klein stukje bedacht.
Nu zou ik graag eerst willen beginnen met Annejet.
Annejet, op borrels ben jij altijd vrolijk en loop jij rond met een glimlach. Op
dat soort momenten ben jij helemaal in je element. En volgens mij heb jij het
ook erg goed gespeeld. Het hele bestuursjaar vrijgezel blijven en net voordat
je weggaat nog snel beginnen met een relatie. Ook bedankt voor alle leuke
GIFjes op onze Insta tijdlijn! Britt, het is jullie waarschijnlijk niet ontschoten
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dat Bart het heel fijn kan vinden om bij jullie op de bank zijn fifty hapjes te
nuttigen. Britt vond het woest aantrekkelijk hoe Bart zijn hapjes bij jullie
nuttigde en jij besloot er vol voor te gaan. Dit heeft dan ook zeker de banden
met elkaar versterkt! Freek, jij bent de man die altijd zijn haren strak
achterover heeft zitten. Naast dat de haren altijd goed zitten, heb je er ook
voor gezorgd dat bedrijven zelfs meer betalen dan nodig is. Robin, Ik vind het
natuurlijk als penningmeester altijd leuk om ook met jou en de andere
penningmeesters een adt te mogen trekken. Naast alle penningmeester adtjes
heb jij er ook voor gezorgd dat de lasten omlaag zijn gegaan, hiervoor de
complimenten! Als laatste hoop ik ook nog vele mooie foto’s van jou tegen te
komen, aangezien is gebleken dat dit een verborgen talent van je is. Roelof, jij
bent de man die het meeste bij ons op het hok binnenloopt. Dit is dan toch
ook volgens mij in de hoop nieuwe roddels te horen voor de interim mail. Ik
kan dan ook zelf met tevredenheid zeggen dat wij blij zijn er allemaal al een
keer in te hebben gestaan. Wij zullen ervoor zorgen dat ook jouw opvolger
genoeg verhalen blijft houden om deze interim mail vol te krijgen. Daarnaast
vind ik het ook leuk dat jij jouw opvolger achterlaat met gelijk een sappige
roddel over jezelf in de altijd leuke Oceans. Nienke, als jij in de ruimte
aanwezig bent is dat niet te missen met jouw herkenbare lage stem. Ik vind
dat jij het ontzettend goed hebt gedaan om de hele groep bij elkaar te houden
en er een goed jaar van te maken. Naar mijn mening zijn het goede resultaten
en daar mag jij samen met jouw bestuur trots op zijn. Ik hoop jullie toch nog
vaak op de borrels en het interim tegen te komen.
Dan het nieuwe bestuur. Lief MARUG 18-19 bestuur, allereerst van harte
gefeliciteerd met jullie intreding. Mooie plannen hebben jullie! Commissie
begeleiding professionaliseren. Leuk dat jullie eindelijk professioneel gaan
worden! Spannend! Nee, zonder grappen. Klinkt heel goed allemaal! We
hebben er alle vertrouwen in. Claudia, wij hebben je helaas nog niet zo vaak
gesproken, dus we willen je uitnodigen om vaker op ons hok te komen. Want
we hebben namelijk een hele chille stoel gekregen, dus plof daar vooral eens
neer! We hopen daarnaast dat de creativiteit wat MARUG altijd kenmerkt bij
jou ook mooi tot uiting komt. Julia, de eerste keer dat ik met je gepraat heb,
liet je me het filmpje van Walk On Water zien. Helaas deelt niet iedereen je
humor, maar goed gelukkig ben je zelf verder wel altijd vrolijk. Je bent erg
makkelijk te vermaken, dat viel ook te zien toen je laatst een leuke avond met
Bart in de Wolthers gehad. We hebben er alle vertrouwen in dat jij goede
warme banden met de MARUG actieve leden gaat creëren. Job, vlotte babbel
heb je wel, dat heb je bewezen op de afgelopen borrels. Je bent een relaxte
jongen die zich niet snel zorgen maakt, we zagen namelijk dat je laatst om 12
uur al aan het bier zat. Dus dat gaat vast helemaal goedkomen met die
instelling. Bob, we vinden je top. Hou die knip er niet op! Wanneer krijgen
jullie nou eens gratis bier op jullie borrels? Dat gratis bier kan natuurlijk ook
alleen maar onze penningmeester adtjes bevorderen. Fleur, we zullen zorgen
dat wij dit jaar ook zorgen dat er goed veel input is voor de interim mail. We
zetten je telefoonnummer allemaal op de sneltoets Fleur! Dus als er iets
gebeurt, wordt jij op de hoogte gebracht. Het zou ook leuk zijn als jij als seccie
ook zelf er vaak in voor gaat komen. Frank, wij denken dat jij het als voorzitter
ontzettend goed gaat doen. We kennen jou natuurlijk al wat langer. Onderling
is het ook al behoorlijk gezellig. Na een TeMa borrel gingen Manon & jij en
Bart & Julia met z’n viertjes een drankje doen in de Wolthers. Wij hopen dat
jullie de dubbeldates met ons zullen voortzetten.
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Wij denken dat jullie er met z’n zessen een geweldig jaar van gaan maken. En
wij zien de samenwerking graag tegemoet en zullen proberen zoveel mogelijk
bij jullie op de bank plaats te nemen. Hopelijk kunnen jullie het feestelijke van
het feest bestuur voortzetten. Veel succes aankomend jaar!
Ik wil me eerst graag even tot jullie richten, tot het oude bestuur.
Gefeliciteerd met jullie behaalde prestaties. Ik heb natuurlijk ook even wat
opgeschreven, want wij zijn jullie buren. Het was dan ook kort, maar krachtig
en we hebben er erg van genoten. We hebben het natuurlijk al vaak gezegd,
maar jullie werden ook wel het feestbestuur genoemd. Eerst dacht ik dat jullie
dat niet zo leuk vonden, maar jullie vonden het eigenlijk geweldig. We
hoorden dan ook altijd om 4 uur de beat door de boxen komen en dan ging de
muziek vol aan. Dit ik eigenschap 1 van het feestbestuur dus ik hoop dat jullie
opletten. Helaas waren er ook mindere kanten aan, want wij dachten leuk
mee te doen en gingen dan ‘s ochtends ook wel muziek pompen, maar daar
waren jullie niet altijd van gediend. Vervolgens kwam er dan een handje tegen
de muur en geschreeuw dat we weer stil moesten zijn. Verder, bij het
feestbestuur horen natuurlijk ook de 50-cent socials. Die hadden jullie ook en
daar gebeurden hele mooie dingen, maar daar komen we later op terug.
Naast het feest bestuur zijn jullie ook het bestuur van de spa rood. Ik heb nog
nooit zoveel flesjes spa rood naar de andere kant gedragen zien worden, maar
helaas hebben jullie de belofte niet gehaald. Niet alle 120 flesjes die we
besteld hadden zijn opgegaan. Er staan nog wat in de kast, maar wij hopen dat
jullie nog vaak langs komen en dat de flesjes uiteindelijk op gaan. Dan wil ik
me nog graag even tot iedereen persoonlijk richten.
AJ, sorry van de camera! Ik hoop niet dat het je glimlach gaat bederven en dat
je nog vaak terug komt bij de fifty. Het liefst dan niet alleen, maar met iemand
van de EBF. Dan Robin, het gezicht van de MARUG. Ik moet ook zeggen dat
mijn dames ook van hun stoel gleden toen ze hoorden dat jij hun buurman
werd. We hopen je nog vaak terug te zien op onze borrels, al is het voor je
dispuutsgenoot Sander. Ralph, de grote meneer achter de interim mail. Wij
als VESTING zijn toch erg blij dat je ons op de hoogte houdt van alle dingen die
gaande zijn op het interim. Het viel me alleen wel op dat je iemand bent die
makkelijk een praatje maakt dus ik had je vaker verwacht in de interim mail.
Misschien dat Fleur in de toekomst Ralph wat vaker neer kan zetten. En dan
heb ik ook nog een befaamde uitspraak gezien, namelijk: ‘ik hoop dat ik
iemand op het VESTING gala regel, want dan gaat mijn IQ eindelijk omhoog’.
Ik hoop dat ik straks in de interim mail terug kan lezen dat je iemand hebt
geregeld op het VESTING gala. Dan Britt, ik kende jou natuurlijk al wat langer.
Het was altijd erg gezellig om met je op de bank te hangen en een praatje te
maken. Leuk ook om te zien hoe je nu zo uit je schulp kruipt. En dan natuurlijk
Freek, Frits, wat jammer dat ze er niet is he. Ik mis haar ook wel een beetje.
Maar man, wat heb ik een respect voor jou. Dat je al die tijd zo lang met
iemand kan praten en dan uiteindelijk toch nog je doel weet te behalen. Het
raakte me dat je met haar mee naar huis ging. Tot slot, Nienke, wat heb jij toch
een lekkere mening. Je doet altijd alles lekker op je eigen manier, ook zoals je
hier staat te presenteren. Ik vind het prachtig en daarom hebben we ook zulke
leuke feestjes en uitjes gehad als voorzitters. Ik ben blij dat ik nog
beeldmateriaal heb van toen we samen gingen koken tijdens het voorzitters
uitjes. We konden de dag daarna alles weer terug zien op Instagram. Nee
jongens, ik heb een leuke tijd gehad met jullie! Ik hoop jullie nog vaak terug te
zien in de fifty, op borrels en evenementen. Maak er een mooi jaar van!
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Martijn Diekmann:

Christel Overmars:

Dan het nieuwe bestuur. Gefeliciteerd met jullie aanstelling. Het zijn mooie
plannen en ik heb er veel vertrouwen in. Ik hoop dat jullie een leuke avond
gaan beleven samen en we kijken erg uit naar onze samenwerking, die morgen
al begint. De sleutel mogen jullie bij ons komen ophalen namelijk dus tot
morgen!
Namens het bestuur ‘16-’17 ben ik hier samen met Maylen. De rest kon niet
en Loy had hooikoorts. Ik vond het super leuk om te zien en ik wil me natuurlijk
eerst even richten tot het oud bestuur. Ik vind dat jullie het echt super gedaan
hebben, boven onze verwachtingen. Dus mijn complimenten aan allemaal. Als
ik dat filmpje net zag, dan denk ik echt dat jullie een super tijd hebben gehad.
Soms kwamen er weer dingen naar boven. Ik had vorig jaar zelf ook dat ik bij
het filmpje lichtelijk emotioneel werd en bij jullie heb ik ook gewoon weer 6
minuten lang met kippenvel gezeten. Je ziet gewoon wat jullie hebben bereikt
en wat jullie aan elkaar hebben gehad. Ik denk dat het super leerzaam is
geweest en dat jullie het voor altijd meenemen. Ik denk dat er wel genoeg
negatieve of smerige woorden over jullie zijn verteld door iedereen die hier is.
Ook al kwam Robin net wel goed weg. Nee zonder grappen, ik ben ontzettend
trots op jullie en ik hoop jullie ook nog veel te zien of te spreken op Plus borrels
of waar dan ook. Jullie gaan straks allemaal je vleugels uit slaan, maar vergeet
niet nog even van elkaar te genieten, want daarna wordt het veel lastiger om
elkaar te zien. Iedereen gaat zijn eigen weg en hoe graag je ook wil, het is niet
altijd mogelijk om tijd vrij te maken. Neem dat vooral ook mee en ga er tijdens
de vakantie nog even lekker van genieten. Uiteindelijk denk ik dat jullie
vrienden voor het leven zijn geworden en voor mijn gevoel ik ook met jullie
dus hou dat vast.
Dan naar het nieuwe bestuur. Ik denk dat als ik jullie zo zie zitten, een heel
nieuw bestuur, dat jullie helemaal klaar zijn voor dit jaar. Frank, ik weet
natuurlijk als clubgenoot dat jij je master straks hebt dus dat moet helemaal
goed komen. En je hebt ook nog eens het voorrecht om met deze andere vijf
toppers de MARUG naar een hoger plan te tillen. Job met z’n grote bek, dat
gaat helemaal goed komen. Gewoon het acquisitie record breken dit jaar. Het
is Freek niet gelukt, maar ik heb er vertrouwen in. Verder zie ik gewoon zes
stuiterballen zitten die het nieuwe feestbestuur worden van het interim. Dus
ik zou zeggen, zet hem op en dan gaat het helemaal goed komen dit jaar met
jullie.
Lief bestuur, jullie dachten misschien dat jullie er makkelijk vanaf zouden
komen, maar dat valt een beetje tegen. Wij kwamen hier net met z’n drieën
als oud Conference binnen en we voelden ons stiekem wel een beetje oud.
Het begon allemaal een jaar geleden. En aan het filmpje te zien kon het
allemaal, hebben jullie heel veel meegemaakt en is het een fantastisch jaar
geweest! Tuurlijk moeten we iedereen even heel kort persoonlijk langs. Want
Nienke, jij bent bij mij eigenlijk bekend als in eerste instantie een hele grote
Jillz liefhebber, maar later in het jaar was spa rood meer geliefd. Tijdens de
RvT’s hebben we heel erg met je gelachen, om je woordkeuze af en toe of om
je vreemde creatieve ideeën. Je maakte er in ieder geval altijd een goed
sfeertje van. Ik kon als voorzitter altijd erg makkelijk bij je binnen lopen en je
deed altijd alsof je overal heel enthousiast over was. Tenminste, ik had in ieder
geval niet het idee dat ik de wekelijkse updates voor niks gaf. En je was, zoals
je al eerder aangaf, ontzettend blij met Jan Versteegh dus waren wij ook blij
met jou, want jij deed gratis en vanzelf een deel van onze promotie. Nou
Robin, oftewel Rooobin, met dank aan Bram die er helaas niet bij kon zijn,
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Joey Nijens:

maar jullie zijn wel echt maten geworden. Jullie hebben ook heel veel gespard
met z’n tweeën. Soms tot frustratie aan toe als hij weer binnen kwam lopen
en jij dacht ‘is die jongen er oprecht nu alweer’. Maar daardoor was je ook
veel bij ons op het hok te vinden, wat wij ontzettend leuk vonden. Vooral om
je brakke versie hebben we erg kunnen lachen. Jij kon het tijdens de IME wel
aan om om 10 uur ‘s ochtends present te zijn, terwijl de andere jongens daar
volgens mij iets meer last van. En een complimentje ook, dat je als enige van
de jongens niet hebt geïntegreerd met ons bestuur. Dit mag natuurlijk ook wel
even vermeld worden. Freek, oftewel telefoon Freek, want ik bleef vol
bewondering altijd naar jouw telefoon kijken en hoe jij altijd binnenkwam.
Maar als oud DO-Conference hebben we heel veel aan je gehad. Zo was je
tijdens de vergaderingen ook altijd kritisch en had je goede opmerkingen waar
we dan weer iets mee konden. Daarnaast heb je als extern ook een mooie
partner binnen gesleept. En ik weet niet wat het is, maar de jongens waren
toch altijd jaloers op jou perfect gerolde spijkerbroek. Hoe je dat deed en altijd
rondliep met een perfecte stijl, ik heb geen idee, maar je had het voor elkaar.
En Ralph, jij ging altijd erg goed op de wist-je-datjes. Hierbij waren wij wonder
boven wonder altijd goed vertegenwoordigd. Niemand van ons had iets
verteld aan je dus geen idee hoe je aan deze informatie kwam. En ook grote
dank dat jij samen met Robin het calamiteitenplan hebt opgesteld voor tijdens
de Conference. AJ, de goedlachse AJ, zelfs voor 10 uur ‘s ochtends. Hoe je dat
doet, dat snapt niemand. We hebben je in ieder geval nog nooit chagrijnig
gezien. En wij waren op het eind van ons jaar interim diehard, want er
moesten wat uren ingehaald worden, maar jij was er ook altijd. We hebben
dan ook gehoord dat je er zelfs in de kerstvakantie niet weg te slaan was. En
dankzij jou hebben we ook heel veel foto’s van het Vaatje. Wij werden er niet
altijd even blij van, maar ze waren door jouw goedkeuring gekomen. Maar
ach, voor onze aftermovie, die Senne heeft gemaakt, hadden we dan wel weer
veel beeldmateriaal. En Britt, oftewel knuffel Britt, want je bent dit jaar echt
plat geknuffeld. Vooral door Bram ook. We hebben heel veel aan jouw
Conference kennis gehad en we willen je dan ook bedanken dat je altijd zo
makkelijk even ons hok binnen liep. Wij vonden het altijd onwijs gezellig als je
weer even langs kwam en gelukkig ben jij ook bij ons goed geïntegreerd. Ook
zorgde jij ervoor dat wij altijd op tijd bij de borrels kwamen, want wij kregen
standaard om kwart voor 12 een bericht van Britt waarom we zo laat waren
of waar we bleven. Maar we waren er dan ook altijd strak om 12 uur. Lief
MARUG Bestuur, geniet van jullie vrijheid, want dat hebben jullie echt
verdiend na al het harde werken. Geniet daarnaast ook van de vakantie, want
eerlijk waar, van die hoeveelheid vakanties van jullie kunnen wij nog wat
leren. Wij zijn nog bezig met onze vorige vakantie.
En lief nieuw MARUG Bestuur, wij herkennen al veel enthousiaste koppies. Ik
zie jullie daar al helemaal zitten en het zijn zoveel clichés, maar geniet er
alsjeblieft van. Het wordt een topjaar, maar het is voorbij voor je het weet.
Hopelijk vallen de bestuurs kilo's een beetje mee.
Namens de NMS wil ik het oude bestuur bedanken voor hun rol in de
aanstelling van dit mooie bestuur, ik ben er hartstikke blij mee. Vooral Britt
heeft hier een grote rol in gespeeld, dus dankjewel daarvoor. Ook voor de
gastvrijheid, de introductie en het enthousiasme wat jullie aan ons mee
hebben gegeven.
Dan het nieuwe bestuur. Ik heb er de volste vertrouwen in dat we er een super
mooi jaar van gaan maken met z’n allen. Vooral na de introductieborrel van
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afgelopen vrijdag. Ik vond het super gezellig en volgens mij spreek ik dan
namens het hele NMS bestuur.
Ik richt me eerst even tot het oude bestuur. Namens het kandidaatsbestuur
wil ik jullie allereerst feliciteren met de resultaten die jullie behaald hebben.
Jullie hebben hele mooie stappen gezet zoals we net gezien hebben en ik denk
dat jullie daar enorm trots op kunnen zijn. Jullie zijn nu natuurlijk klaar en jullie
gaan waarschijnlijk allemaal je eigen weg en wij willen jullie succes wensen
om niet in het zwarte gat te vallen. Daarnaast moet ik het toch even noemen,
want wij willen namens het kandidaatsbestuur AJ feliciteren met haar relatie
met Jesse. Heel veel geluk samen en veel plezier tijdens jullie vakantie met z’n
zessen.
Dan ga ik me nu richten op het nieuwe bestuur. Gefeliciteerd, want nu gaan
jullie de MARUG leiden. Namens mij en mijn bestuur, het zijn hele mooie
plannen, en wij wensen jullie daar heel veel succes mee. Wij kijken heel erg
uit naar onze samenwerking die we aankomend jaar gaan hebben en we
hopen nog heel vaak neer te mogen ploffen op jullie bank. Daarnaast hopen
we heel veel mooie herinneringen samen te mogen maken, te beginnen met
onze mix. Heel veel plezier aankomend jaar en succes!
Namens het EBF bestuur wil ik natuurlijk ook nog wat woorden tot jullie
allebei richten. Ik wil graag beginnen met het oude bestuur. Het is natuurlijk
al een paar keer gezegd, het feestbestuur. Aan het begin van het jaar vonden
we dat jullie mooie plannen hadden, maar wisten we niet zo goed of het wat
ging worden met al die vakanties. Zoals we vandaag hebben gezien is het
eigenlijk toch best goed gegaan en hebben jullie heel veel mooie dingen
neergezet en super resultaten bereikt waar jullie trots op mogen zijn.
Daarnaast hebben we natuurlijk ook samen wat mooie momenten beleefd.
Jullie jaar begon in een letterlijke en figuurlijke stroomversnelling. En dan doel
ik specifiek op Freek. Jij ging in de zomer nog lekker op vakantie en eigenlijk
het eerste moment dat we je weer zagen was op de EBF Lustrum Poolparty.
De stroomversnelling heb je toen in ieder geval gevonden, want je bent
letterlijk meteen de stroomversnelling ingedoken met onze Rosanne. De rest
van het jaar hebben we je natuurlijk ook beter leren kennen. Als consti cadeau
gaven we jullie een spiegel en volgens mij heb je die dit jaar goed gebruikt.
Zoals al een paar keer genoemd is zag je er altijd piekfijn uit. Dat heeft er denk
ik ook voor gezorgd dat je zo goed integreerde met je actieve leden en het
interim. Wie daarnaast ook druk is geweest met integreren is natuurlijk
Roelof. Het EBF kerstgala was ook wel jouw toppunt denken wij. Dan Robin, jij
weet inmiddels alles van data en website analysis. Gelukkig heb je je ook
ingezet voor lijst Calimero. Nou hebben wij gehoord dat je best een goede kop
hebt, maar op die foto... Toen begonnen we toch echt te twijfelen. En we
vroegen ons af wat dan toch de reden is dat ze dit jaar minder zetels hebben
behaald. Maar gelukkig heb je de rest van het jaar wel lekker lopen shinen op
het interim. Daarnaast heb jij ook, net als veel anderen uit jouw bestuur,
warme banden met de familie Boeijnga aangehaald. Zo ben je na een huisfeest
in een snackbar het nichtje van Jesse tegengekomen waar je vervolgens een
leuke avond mee hebt gehad. Schijnbaar kun je deze ervaring ook delen met
Roelof. Dus de banden zijn in ieder geval goed aangehaald. Wie dat natuurlijk
het meest heeft gedaan dit jaar is Annejet. In het begin van het jaar viel je al
voor de slappe praatjes van onze Jesse en de rest van het jaar ben je daar ook
niet meer vanaf gekomen. We hoopten dat vandaag de spectaculaire
ontknoping zou komen, maar jammer genoeg heb je op hem ingepraat om dat
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een weekje te vervroegen. Verder ben je dit jaar natuurlijk ook heel erg druk
bezig geweest met veel mooie MARUG zaken. Zo hebben wij gezien dat jij ook
graag de vaatwastaak oppakte. Het inruimen deed jij echt super dus ook
bedankt daarvoor. Een andere taak die je ook af en toe op je nam is het
invallen voor Nienke bij een voorzittersadt en dat deed je ook heel erg goed.
Ik heb daar in ieder geval een leuke tijd aan beleefd. Britt, anders dan de rest
van jouw bestuur, begon jouw jaar niet in een stroomversnelling, maar kwam
je later wel goed op gang. Dit was dan ook leuk om te zien. En als je eenmaal
bezig was ging het ook hartstikke goed. Net als AJ stond je altijd met een grote
lach op de borrels en vooral de dance battle is Femmina en mij nog goed
bijgebleven. Jij daagde ons daarvoor uit, maar wij waren toen nog
broodnuchter dus zagen de lol er iets minder van in. Dan tot slot natuurlijk
Nienke. Vorig jaar begon je de ALV heel goed met pakkende slogans zoals
‘gewoon promoten’. Door het jaar heen volgden meer van deze uitspraken en
mooie woordgrappen, maar het was in ieder geval één en al vertier. Wij
herinneren ons in ieder geval een wijnproeverij die we samen hebben gehad.
Nadat we de wijnproeverij hebben gehad moesten jij en Freek daarnaast
allebei nog een fles wijn naar binnen werken. Dit ging jou eigenlijk verrassend
goed af in tegenstelling tot Freek, die een soort houdini truc deed en
halverwege de avond ineens verdwenen was. Niemand wist waar je was
gebleven, maar je was gewoon sneaky naar huis gegaan. Jij zat er toen nog
heel goed bij en we wachten eigenlijk nog steeds op de wedstrijd die jij met
Roos aan zou gaan. Jammer genoeg heb je wel een aantal keer de
voorzittersadt gemist, maar misschien kan je die nog inhalen. Over het
algemeen, gefeliciteerd met al jullie mooie resultaten en dank voor de leuke
tijd die we samen hebben gehad. Ik denk dat het echt super mooie
herinneringen zijn die we samen hebben gemaakt. Allemaal bedankt daarvoor
en succes met al jullie verdere plannen.
Dan nog het nieuwe bestuur ‘18-’19. Jammer genoeg gaan wij niet meer zo
heel veel met jullie samenwerken, maar jullie hebben in ieder geval hele
mooie plannen gepresenteerd en ik weet zeker dat jullie de MARUG daar weer
een stap verder mee gaan helpen. Dus heel veel plezier en succes daarmee.
Om de clichés nog maar eens aan te halen: geniet ervan, want het gaat echt
super snel. Nu we hier staan heb ik zelf ook wel weer dat besef moment dat
het bijna voorbij is. Ga ervan genieten en leuke momenten samen beleven en
wij zijn er zeker van dat het helemaal goed gaat komen. Dankjewel en
nogmaals gefeliciteerd.
Allereerst voor het oude MARUG Bestuur. Ik heb het idee dat jullie het
afgelopen jaar heel erg gegroeid zijn als personen. Wij hebben een jaar
geleden, net zoals het Conference bestuur, ook in deze zaal gezeten. Toen was
het voor ons ook allemaal nieuw. Jullie zijn een stuk volwassener geworden,
een stuk zelfverzekerder, een stuk capabeler allemaal en ik wens jullie
allemaal een hele goede toekomst tegemoet. Nienke, ik wil jou nog even
bedanken voor alle leuke tripjes die we naar Utrecht gemaakt hebben
afgelopen jaar. Nog bedankt, onze complimenten voor afgelopen jaar en heel
veel succes in de toekomst.
En dan voor het nieuwe MARUG Bestuur. Ik denk dat er al heel veel mooie
woorden gezegd zijn dus ik zal het kort houden. Heel veel succes en plezier
komend jaar. Ik denk dat je aan het oude bestuur wel kan zien dat het
hartstikke leuk is, dus succes en zet hem op.
Beste MARUG Bestuur ‘17-’18, allereerst onwijs bedankt voor alle goede
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dingen die jullie hebben weten neer te zetten afgelopen jaar. Ik heb echt vol
bewondering zitten kijken naar alle activiteiten, want ik wist niet dat het er
echt zoveel waren. Britt, jij bovenal heel erg bedankt voor alle sollicitaties die
we samen hebben gedaan. Ik heb ontzettend veel van je geleerd en ik hoop
Julia, dat jij het net zo goed gaat doen als Britt, want Britt heeft er natuurlijk
wel twee jaar over gedaan.
Nu het MARUG Bestuur ‘18-’19. Ik heb echt onwijs veel zin, en dan spreek ik
namens het hele Conference bestuur, in de samenwerking met jullie. Ik weet
ook zeker dat we er een top jaar van gaan maken. We willen jullie heel veel
succes wensen, want het ziet er echt super goed uit. Wij hebben in ieder geval
heel veel vertrouwen in jullie.
Mike ten Broeke:
Eerst even naar het oude bestuur. Ik wil jullie namens de Recruitment Days
feliciteren met de behaalde resultaten. We hebben natuurlijk maar twee
maanden bij elke op het interim gezeten, maar in die tijd waren jullie wel erg
gezellige buren. Dit kwam mede door de luide muziek die eerder genoemd
werd. Vooral Britt en Roelof waren regelmatig bij ons op het hok te vinden,
waarbij Roelof eigenlijk voornamelijk kwam voor de serieuze zaken en Britt
voornamelijk voor onze lollies of koekjes. Bestuur ‘17-’18, we wensen jullie
ontzettend veel succes met jullie volgende stappen. Of dit nou in de Randstad,
Groningen of het zonovergoten Spanje is. Heel erg veel succes!
Voor het nieuwe bestuur. Ten eerste gefeliciteerd met jullie aanstelling. We
wensen jullie ontzettend veel succes aankomend jaar en we kijken uit naar
een goede samenwerking. We hopen jullie snel een keertje uit te nodigen voor
een kopje koffie bij ons op het hok.
Frank Oude Avenhuis: Lieve Nienke, Roelof, Robin, Freek, Britt en AJ, daar stonden we dan. 12 April,
gestript van onze telefoon en portemonnee, ergens op een verlaten
parkeerplaats in Duitsland. Gewapend met een paar MARUG stickers, wat
kladblokjes en een flesje vodka AA drink, moesten wij onze weg terug naar
Groningen zien te vinden. Zo begon ons gezamenlijke avontuur bij de MARUG.
Na een fantastische borrel die meteen erg uit de hand liep en een brakke lunch
de volgende dag bij El Txoko, kon onze kandiperiode beginnen. De eerste week
was meteen een beetje gek, door de afwezigheid van Frank, Job, Britt en
Robin, want die waren op studiereis met ‘30 gemotiveerde CV-geselecteerde
studenten’ naar Lissabon. Amper bijgekomen werd de overdrachtsperiode
goed ingeluid met een weekendje Utrecht. Hier werd gedronken, gelachen,
gewaterskied en het begin van zojuist gepresenteerde beleid gemaakt. In de
periode die volgde hebben we jullie natuurlijk allemaal een stuk beter leren
kennen. Hoe dan? Daar zal ik nu even op ingaan.
Allereerst stonden jullie bekend als het feest- en vakantiebestuur van het
interim. Vrijdagochtend na de MARUG borrels vrij en tijdens het jaar op
vakantie naar Gent, Malaga en Istanbul. En dat waren dan alleen nog maar
jullie gezamenlijke tripjes. Maar behalve het feest- en vakantiebestuur
hebben wij jullie ook leren kennen als het wijn- en ‘borrel’ bestuur. Minimaal
één flesje wijn de neus tijdens een bestuursavond en borrelplanken vlogen als
warme broodjes over de toonbank. Hoe we jullie in elk geval niét kennen, is
als Panda bestuur. Het hele jaar ging het over hoogconjunctuur en
laagconjunctuur, maar als je het aan ons vraagt is het ‘hoogconjunctuur en
laag gaan’. Want zeg nou eerlijk, als je na 1,5 week al de Panda bent is er van
laagconjunctuur natuurlijk niet echt sprake. Dat jullie - nadat Britt afstand van
haar Jesse had genomen – een echt singlebestuur waren, is dus wel duidelijk.
Helaas heeft AJ inmiddels roet in het eten gegooid, door opnieuw een Jesse te
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introduceren. Alhoewel, zoals zoveel was dit eigenlijk ook één grote act, want
jullie hebben er maanden omheen weten te draaien.
Dan even wat anders, jullie hielden er met z’n allen een MARUG jargon op na.
Dit nam zulke extreme vormen aan, dat wij er op een gegeven moment een
drankspel van hebben gemaakt. Jongens, als tip, als je nog eens een avondje
gaat drinken met onze voorgangers, neem dan een slok iedere keer als één
van de volgende woorden valt: grandioos, top, super, fantastisch en stroef.
Neem een shot als Robin een woord eindigt met –tsj. Houd dit een avondje
vol, dan gaat je fles wijn gegarandeerd leeg en wil je daarna met gierende
banden naar huis. Dat was het eerst even voor jullie als groep. We gaan jullie
uiteraard ook nog eventjes persoonlijk bij langs.
Lieve AJ. Ja god, wat valt er eigenlijk op je aan te merken. Je gaat zo meteen
merken dat we de rest van je bestuursgenoten lekker gaan pesten, maar jij
hebt zo weinig misdaan. Kom op, één streepje in het hele jaar? Serieus?! Maar
misschien zochten we in de verkeerde hoek. Waar we de rest vrij makkelijk
kunnen pakken op laag gaan, of laat komen, is dit bij jou niet echt aan de orde.
Maar misschien heb jij wel het grootste kwaad van allen op je geweten. En
dan hebben we het niet over je dirty mind – aangezien, je de helft van je
dagbesteding kwijt bent aan condooms – maar over heulen met de vijand. Je
hebt vrij letterlijk een blauwtje gelopen. Jouw rode MARUG hart is eigenlijk al
sinds december paars. Het hoogte- of dieptepunt had vanavond kunnen zijn,
met Jesse die een vrachtwagenlading aan anytimers had verdiend als hij jou
vandaag verkering had gevraagd. Maar helaas, na een half jaar konden jullie
echt geen weekje meer wachten. Even zonder gekheid, AJ, je hebt het dit jaar
fantastisch gedaan. Je had alles altijd veel te goed op orde, je was het zonnetje
in huis en zorgde altijd voor een goede sfeer. Tot slot, één van jullie grote
beleidspunten, de vernieuwde MARUG huisstijl, heb je bijzonder succesvol
weten te realiseren. In augustus ga je beginnen met je afstudeerstage bij
Vodafone-Ziggo. Gelukkig maar, een maandje minder lang stilzitten, want dat
kun je niet. Heel veel succes daarmee en alles wat er daarna nog volgt!
Bright, Britsj, Britta, Bel Britler, Pikech, hoeveel bijnamen heb jij eigenlijk wel
niet gekregen dit jaar. Met de nadruk op DIT jaar, want je loopt natuurlijk
alweer twee jaar rond op het interim. Dat was echter bijna niet zo geweest,
want toen je na je Conference jaar ook nog voor het MARUG bestuur wilde
gaan, heb je je ouders moeten overtuigen met een powerpoint presentatie,
een elevator pitch en een drievoudig uitgeprint stappenplan. Nu zit het er
echter wel voor je op. Blijkbaar ben je daar zo blij mee, dat je libido tijdens
onze bekendmakingsborrel door het plafond ging. Dat jij er sinds dat moment
een dirty mind op na hebt gehouden, blijkt wel uit het feit dat jij niet wist dat
je ook voor vaccinaties bij de GGD terecht kan. Maar, of dat nou komt door
wat je bestuursgenoten dit jaar hebben uitgespookt, of dat jij sinds je single
bent geworden nergens anders meer aan denkt, laten we even in het midden.
Maar, Britt, ook voor jou natuurlijk nog een paar lieve woorden. We hebben
nog nooit iemand gezien die zó enthousiast en zó vrolijk door het leven gaat
als jij. Je pakt alles met beide handen aan en gaat overal vol goede moed in.
En dit enthousiasme slaat over op de mensen om je heen. We wensen je heel
veel plezier en succes in Rotterdam. Wellicht kun je daar volgend jaar helpen
met het organiseren van het MAEUR congres.
Lieve Fritzzz, vanaf dag één ben je de diva van het MARUG bestuur. Moeilijk
dure haarwax, geen neppe zonnebrillen en een constitutie pak op maat. Soms
komt er zo’n hoog Jort Kelder gehalte uit je strot, dat je hele gezicht ervan
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vertrekt. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat het jouw idee was dat we
hier cognac/whiskey zitten te drinken uit kristalglazen. Als het zou kunnen zou
jij het liefst twee rechterschoenen dragen, want links – dat is niet zo jouw ding.
Het gerucht gaat ook dat jij jouw studenten OV hebt proberen te upgraden
naar de eerste klas, omdat je niet langer naast dat gepeupel in de tweede klas
wilde zitten. Bij jou moet geld dan ook niet rollen, maar waaien, want
kleingeld is voor paupers. Daarover gesproken, het geld waaide ook binnen bij
de MARUG dit jaar door jouw dedication voor jouw functie. Zelfs vanuit
Colombia kon jij mensen laten geloven dat je in Nederland aan het werk was
en je was dan ook altijd bereikbaar daar. Met jouw overtuigingskracht en
doorzettingsvermogen, heb je het ontzettend goed gedaan. Dit
doorzettingsvermogen is ook terug te zien in hoe jij met speels gemak de halve
marathon in iets meer dan anderhalf uur hebt gelopen. Om dit allemaal vol te
houden, moet je natuurlijk goed eten. We hebben van je passie voor eten
kunnen meegenieten, want je kunt koken als geen ander en deelt dit ook
graag met anderen. Je blijft als enige van je bestuur achter in Groningen en
stiekem vinden we dat best gezellig. We hopen dat je nog vaak langskomt voor
je gezelligheid en om je kennis en rechtse wereldbeelden met ons te delen.
Lieve Robin, gezellige dikzak die je bent. Ondanks dat jij tijdens je bestuursjaar
vies bent aangekomen, lig je nog steeds erg goed in de markt. De 100%
dekkingsgraad bij MSc Marketing studenten hebben jullie misschien niet
gehaald, maar jij hebt hier een creatieve eigen invulling aan gegeven tijdens
de MARUG borrels. Daar is de 100% “dekkings”graad namelijk wel gehaald. Of
dit nou komt door jouw feilloze beheersing van de Engelse taal als je vrouwen
probeert te versieren – ik citeer: “Me smile myself” – of door je bijzonder
fotogenieke verschijning, daar zijn wij nog niet helemaal over uit. Ook vragen
we ons af of de aardbevingen in Groningen daadwerkelijk worden veroorzaakt
door de gaswinning, of door jouw extreme trilhandjes. Daar zullen we snel
achter komen wanneer ook jij richting de havenstad bent vertrokken. Als
master of coin heb jij ervoor gezorgd dat het allemaal keurig binnen de perken
is gebleven afgelopen jaar, wat best lastig is met zoveel mensen om je heen
die graag geld uitgeven. *Nienke*. Deze betrouwbaarheid zie je ook terug in
jouw karakter. Je bent echt een fijne vent, die altijd voor mensen klaar staat.
Iemand waar je echt op kunt bouwen. Allereerst heel veel plezier tijdens je
reis in Colombia en veel succes in Rotterdam!
Lieve Ralph, Stroeflof braakt veel. Ja, wat ben jij een stroeve vent. Je
censureerde jezelf altijd uit de actief leden mail en de interim mail. Dus nu ben
jij een keer aan de beurt. Ondanks dat je minder empathisch vermogen hebt
dan een robot, heb jij behoorlijk goed weten te integreren met de actieve
leden. We zullen geen namen noemen, maar ze zijn volgens ons niet meer op
één hand te tellen. Je hebt een hekel aan het openbaar vervoer, en zorgt er
daarom altijd voor dat er een auto gefixt wordt. Dat jij dan ook het actief
ledenweekend het liefst in de auto doorbracht, vinden wij dan ook niet
vreemd. Als secretaris ging jij natuurlijk over de agenda. Dat heeft het bestuur
wel geweten, want op de één of andere manier was er altijd tijd voor jou om
te hockeyen. Ondanks dat, schoot je nooit te kort. De interim mail op jouw
initiatief was een groot succes. Je hebt je functie een goede invulling gegeven
en op sociaal vlak ben je een waardevolle toevoeging voor iedere groep. Met
een scherpe opmerking of gevatte grap op het juiste moment. Ondanks dat je
je min of meer per ongeluk hebt ingeschreven voor een master, in een voor
jou veel te toeristische stad als Barcelona, willen we je heel veel succes
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wensen. En beloofd is beloofd, we komen een weekendje bij je langs.
Lieve Nien, bizarre student die je bent. Als iemand heeft bijgedragen aan het
imago van het MARUG vakantiebestuur, dan ben jij dat wel. Als je naar jouw
Instagram feed kijkt, lijkt het eerder dat jij een tussenjaar hebt, dan dat jij
voorzitter bent van een fulltime bestuur. Dit leek je niet altijd even serieus te
nemen, gezien het aantal streepjes dat jij hebt verzameld dit jaar. Toen er aan
te laat komen echter shots werden verbonden, kwam daar een einde aan. Dat
was namelijk ongezond. Toen ging je op de fitgirl tour, waar zowel runners
mind als dry april uit voort kwamen. Alhoewel, dry april… hoeveel jokers had
je ook alweer? Vier? Of zeventwintig? Gelukkig ligt dry April ver achter ons, en
kun je nu weer aan de ‘borrel’, ‘bieries rietpaip doen’ en terugkijken op een
fantastisch jaar. Als jongste van het stel heb je je rol als voorzitter met glans
vervuld. En ik denk dat ik persoonlijk een voorbeeld kan nemen aan hoe jij het
dit jaar hebt gedaan. Eerst ga je op reis naar Azië, en daarna vertrek je naar
Amsterdam voor een stage. We hebben er alle vertrouwen in dat je het ook
daar, - zowel in Azië als in onze hoofdstad – tot een groot succes zal weten te
brengen en de feestfactor weer wat verhoogd.
Nog eventjes vanuit mij persoonlijk, want ik heb natuurlijk wat langer met
jullie meegelopen dan de rest van het bestuur. Ik heb van jullie allemaal heel
veel geleerd. Ik heb echt een top tijd gehad en daar wil ik jullie dan ook voor
bedanken. Vooral Nienke in het bijzonder aangezien ik natuurlijk veel tijd met
je heb doorgebracht. Ik heb veel nuttige dingen van je meegekregen. Ik weet
dat jullie altijd voor ons klaar staan en dat we jullie altijd kunnen bellen mocht
dat nodig zijn. Super bedankt voor deze periode en ik denk dat wij met heel
veel goede moed komend jaar in gaan, mede door wat jullie op ons hebben
overgedragen.
Heel lief! Wij hebben natuurlijk ook even iets voorbereid voor jullie. Helaas
wel iets korter dan jullie, waar ik nu wel een beetje van baal. Maar misschien
dat het door de stress van vandaag komt. Geestig is het wel dus maak je borst
maar nat. Lieve kandi’s, lief 38’ste MARUG Bestuur, uiteraard gefeliciteerd!
Wat hebben we gelachen met jullie tijdens onder andere een geslaagd
overdrachtsweekend en vele andere momenten natuurlijk. Maar laten we
meteen naar de persoonlijke stukken gaan, want de rest hebben jullie eigenlijk
al verteld. Als eerste Bob, ook wel panda Bob. Nu je bent ingehamerd gaan je
punten vast snel weer weg en kun je zo slebba ‘18-’19 worden. Gewoon je
voorgangers achterna. Dit wordt ook wel het MARUG effect genoemd en komt
ook wel voor wanneer je blauwe hart rood wordt. Naast dat je privé lager
wordt ga je ook lager voetballen, wat perfect uit komt. We hopen wel dat je,
ondanks dat je lager wordt, je reactiesnelheid wel wat omhoog gaat. Dit kan
je ook van pas komen als piloot. Inmiddels heb je al een paar keer op Robin
zijn plek gezeten en volgens jou ‘voelde dat wel lekker’. Aan je enthousiasme
voor de MARUG zal het dan ook niet liggen denken wij en we weten zeker dat
het helemaal goed gaat komen. Dan door naar Fleur, ook wel Fleur Kampf. Als
een echte oosterbuur neem je alle stukken door, zit je overal bovenop en ben
je een echte grammar natie. Perfect dus als secretaris denken wij. Wij zijn erg
tevreden dat je recentelijk van je SUP bent afgestapt en op PM Paul bent
gestapt. Hiermee wordt dit fenomeen vanaf nu altijd bestempeld als een
‘bootie paul’, erg leuk. We zijn blij dat je onze Wimbledon Freek veilig naar
huis hebt gebracht en hem keurig in zijn waarde hebt gelaten toen dat plaats
vond. We vinden het fantastisch om te zien dat je helemaal bent opgefleurd
tijdens je bekendmaking en hopen dat je dit door het hele jaar gaat
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vasthouden. Job, jij gaat echt dik worden dit jaar. Je omvang is nu al 6 cm
gegroeid in anderhalf jaar tijd hebben we gehoord, maar dit gaat zeker
verdubbelen. Je zegt dat dit door spiermassa komt, maar dat slaat natuurlijk
nergens op. Tijdens het overdrachtsweekend hebben we gezien dat je smerige
onderbroekjes niet zijn meegegroeid met je buikomvang dus gebruik de
MARUG Pockies code maar snel. We hopen dat je dit jaar meer geld binnen
haalt dan dat je hebt uitgegeven in love hotels in Zuid Korea. Binnen de
MARUG heb je al redelijk huis gehouden, lees getongd en getukt, wat je vast
gaat houden dit jaar dus het is maar goed dat je extern bent. Julia, trotse
bewoner van Casa Kechos. Op de avond van je bekendmaking vroeg je je al af
of je het aan je bestuur zou moeten melden als je met de moeder of vader van
een actief lid had gepaald. Sommige mensen vragen zich dingen af. Je hebt
inmiddels al een nieuw fenomeen in het leven geroepen, namelijk de Julia.
Wat dit inhoudt is dat je iets heel randoms roept, waar niemand aan denkt en
wat nergens op slaat. Grappig is het echter wel. Ook jij hebt al opvallend veel
geregeld binnen de MARUG. Denk eraan dat je de desbetreffende persoon
niet op eet als een aap met een tros bananen, maar dat het af en toe ook wat
rustiger kan. Keurig dat je overdracht met Britt ook een man omvatte, wat je
overdracht helemaal compleet heeft gemaakt. We hebben er alle vertrouwen
in, jij gaat het helemaal goed doen. Claudia, net als AJ heb jij je overdracht ook
heel letterlijk genomen. Jouw rode MARUG hart kleurt langzaam iets blauwer.
AJ is trots. Naast deze overdracht heb je ook een andere MARUG traditie in
stand gehouden, namelijk het palen met de vorige penningmeester. Knipoog
naar Bob. We hebben allemaal gezien dat je een koningin bent met
waterskiën, want koninginnen kunnen dat totaal niet. Toch zal je grootste
vijand dit jaar niet het waterskiën zijn, maar de fifty cent shop. Als jij iets ziet
wat zoet is, zoals Freek, dan wil je dit gelijk hebben. Door je fantastische jaar
bij het Media Team weten we zeker dat jij al je taken fantastisch gaat
uitvoeren. Dan tot slot Frank, Foa of Franz Backenfauer. Die laatste naam doe
je goed eer aan aangezien je vaak zuipt en dan brak op het Zernike aan komt.
Wel moet je nog onder de knie zien te krijgen om daadwerkelijk nog wat uit
te voeren en fatsoenlijk te functioneren op zo’n dag. We hopen echt dat er
een tijd gaat komen dat het een stuk beter gaat vanaf nu, want na je
bekendmaking hebben we je huistelefoon moeten bellen om erachter te
komen waarom je er na vier uur nog steeds niet was. Uiteindelijk ben je die
dag helemaal niet meer gekomen. Als voorzitter ben je natuurlijk
verantwoordelijk om iedereen te enthousiasmeren, maar dat komt vast goed
aangezien je iedereen op de IME na een week drinken nog een shot kan
aansmeren op het vliegveld terug naar Nederland. Zelf ben je ook een groot
fan van shots en mixdrankjes en dit zagen we dan ook wel tijdens het
overdrachtsweekend. Jammer dat dit eindigde met een braakje in de
prullenbak die midden in de woonkamer stond en een nat bed de volgende
ochtend. Ook erg leuk dat je dit jaar nog een bestuursjaar wilde gaan doen,
want je had het nog niet druk genoeg met voetbal, dispuut, huis, club,
masters, Wolthers, Tank, het schrijven van een scriptie en je commissie. Het
kon er nog bij. Als laatste willen we je aanraden om niet meer uit een RvT te
stappen op het moment dat je met iemand uit die commissie hebt getukt,
want dan heb je voor september geen commissies meer.
Nee, jullie plannen zien er echt heel goed uit en we zijn heel benieuwd naar
alle resultaten die jullie gaan boeken dit jaar. Wij weten zeker dat dit helemaal
goed gaat komen. Voor nu van harte gefeliciteerd en geniet er alsjeblieft van,
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want voor je het weet is het voorbij. Verder waarderen we jullie allemaal heel
erg als personen en ontzettend lief dat stuk dat jullie net voor ons hebben
geschreven. In anderhalve maand hebben jullie ons volgens mij bizar goed
leren kennen zonder dat we dat echt door hebben gehad en dat drankspel lijkt
me top, ik wil meedoen! We gaan jullie zeker nog zien, horen en heel veel
contact houden, want overdrachtsweekend was niet voor niks zo ontzettend
leuk. Vanavond gaan we dit jaar heel goed inluiden met jullie en we hebben
er alle vertrouwen in dus proost daarop.
31. Afsluiting
Ludo Prinzen sluit de Algemene Leden Vergadering om 23:38.
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Agenda
Locatie:
Datum:
Tijd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Louis XV
12 november 2018
20:00
Opening
Vaststellen agenda
Mededelingen
Ingekomen stukken
Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 28 mei 2018
Secretarieel halfjaarverslag 28 mei 2018 - 12 november 2018
Mogelijkheid tot vragen
Financieel halfjaarverslag 1 mei 2018 - 1 november 2018
Mogelijkheid tot vragen
Rondvraag
Sluiting
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Notulen Algemene Ledenvergadering 28 mei 2018
1. MARUG Basisvoorwaarden
De beste keuze voor marketingstudenten én marketinggeïnteresseerden!
MARUG evenementen richten zich op een specifieke doelgroep waar passende sprekers en bedrijven
voor worden aangetrokken. De evenementen dienen studenten en bedrijven op een professionele en
sociale manier kennis met elkaar te laten maken. Het evenementenaanbod wordt elk jaar geëvalueerd
en aangepast waar nodig.
De interne organisatie van de MARUG onderscheidt zich van andere verenigingen om het zo
aantrekkelijk mogelijk te maken voor studenten om actief te worden binnen de MARUG. De MARUG
is een gezellige en sociale vereniging waar studenten de kans krijgen zich te ontwikkelen naast hun
studie en er veel interactiviteit tussen commissies onderling en tussen commissies en het bestuur is.
De MARUG onderscheidt zich ten opzichte van andere studieverenigingen in Groningen en Marketing
Associaties in Nederland. De MARUG is aantrekkelijk en vernieuwend voor (marketing)bedrijven in
Nederland.
Het ledenbestand van de MARUG bestaat uit MSc Marketing studenten, marketinggeïnteresseerde
bachelor- en masterstudenten aan de Rijksuniversiteit Groningen en MARUG alumni. De leden worden
vertegenwoordigd door de vereniging die te allen tijde zoveel mogelijk waarde toevoegt aan het
MARUG lidmaatschap.
In haar communicatie is de MARUG zo vooruitstrevend en effectief mogelijk. De communicatie van de
MARUG is onafhankelijk van derden en de verschillende media van de vereniging stralen haar visie op
marketing uit.
In de samenwerking met universitaire partijen staat het belang van de MARUG leden centraal. In deze
samenwerking behoudt de MARUG te allen tijde haar unieke cultuur en karakter.
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2. Beleidsplan MARUG Bestuur 2018-2019
2.1 Het uitbreiden van cv-building mogelijkheden vanuit de MARUG
2.1.1 Commissiebegeleiding professionaliseren
Om persoonlijke ontwikkeling en het opdoen van relevante ervaring bij het vervullen van een
commissieplek beter onder de aandacht te brengen, is het MARUG Bestuur deze zomer onder andere
bezig geweest met het ontwikkelen van een vaste feedback structuur voor commissiebegeleiding.
Allereerst is er een lijst opgesteld van vaardigheden (zowel hard als soft skills) die men kan
ontwikkelen tijdens een commissieperiode bij de MARUG, zowel per commissie in het algemeen als
per functie en persoonlijk. Dit is ook meegenomen in de externe communicatie voor
commissiewerving. Onder andere op basis van deze lijst is bovengenoemde feedback structuur
ontwikkeld, waarin ieder commissielid individuele begeleiding ontvangt van de RvT. Hierbij worden
persoonlijke leerdoelen in kaart gebracht. De RvT en/of overeenkomende functionaris binnen het
MARUG Bestuur bieden hierbij ondersteuning. Ook worden er aan het begin van een
commissieperiode groepswaarden vastgesteld, om in kaart te brengen waar de betreffende
commissie als groep waarde aan hecht. Inmiddels is dit traject met de eerste commissies van dit jaar
ingezet. Het zal geëvalueerd gaan worden vanaf het moment dat de eerste commissie die deze
begeleiding heeft ontvangen is afgerond. Tot slot hebben onze part-time besturen (te weten MARUG
Conference en NMS) een bestuurstraining ontvangen bij een externe partij.
✓
✓
✓
-

Vaardigheden in kaart brengen en opnemen in externe communicatie bij commissiewerving
Format voor individuele begeleiding opstellen en implementeren
Externe training voor Conference en NMS
Evaluatie

Vanuit het MARUG Bestuur zijn de functionarissen Secretaris en Interne Betrekkingen verantwoordelijk
voor de uitvoering van dit speerpunt.

2.1.2 Marketing Consultancy Group
Om studenten de kans te bieden om naast hun studie ervaring op te doen in het marketing vakgebied
heeft het MARUG Bestuur dit jaar de Marketing Consultancy Group (MCG) opgericht. Uit een enquête
onder leden aan het eind van afgelopen verenigingsjaar bleek dat 100% van de respondenten hier
meerwaarde in zou zien. Ook blijkt uit ervaring bij andere evenementen dat bedrijven enthousiast zijn
over de input van ambitieuze studenten en over de mogelijkheid om zo intensief met studenten in
contact te komen. Er is gezocht naar een passende invulling van deze nieuwe commissie en een
partner die dit project zou kunnen faciliteren.
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In oktober is het eerste project voor de MCG van start gegaan met 6 gemotiveerde, ouderejaars
studenten (5 MSc, 1 laatste jaar BSc) en de eerste reacties zijn erg positief, van zowel studenten als
het bedrijf. Het MARUG Bestuur zal de ontwikkelingen en het proces van deze eerste MCG op de voet
volgen. Aan de hand van de evaluatie van dit eerste project zal een besluit worden genomen over de
continuering van dit concept en over mogelijke wijzigingen met betrekking tot de praktische invulling
van de MCG.
✓
✓
-

Concept ontwikkelen en passende partner vastleggen
Implementatie
Evaluatie en besluit continuering

Vanuit het MARUG Bestuur zijn de functionarissen Penningmeester en Interne Betrekkingen
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit speerpunt

2.2 Communicatie vanuit de MARUG optimaliseren
2.2.1 Voertaal van de website veranderen naar het Engels en de mobiele website
optimaliseren
In verband met het stijgende aantal internationale studenten op de faculteit en binnen de MSc
Marketing heeft het MARUG Bestuur besloten om de Engelse versie van de MARUG website de
standaard versie te maken, zodat de website toegankelijker is voor een zo breed mogelijk publiek. Om
dit te kunnen verwezenlijken is er veel aandacht uitgegaan naar de Engelse versie van de website.
Vertalingen waren op veel pagina’s gebrekkig en sommige pagina’s misten volledig op de Engelse
website. De Engelse website diende dus te worden geoptimaliseerd, alvorens deze als standaard
versie kon worden ingesteld. Vervolgens is er in de maand september gemeten in hoeverre de
Nederlandse versie nog gebruikt werd. Aan de hand van deze meting is geconcludeerd dat het verkeer
naar de Nederlandse website niet voldoende was om deze langer online te houden. Één versie van de
website online hebben biedt, onder andere, als voordeel dat er geen inconsistentie kan bestaan tussen
de Nederlandse en Engelse versie van een pagina. Daarbij kan de website efficiënter onderhouden
worden, aangezien er nu slechts één pagina bijgewerkt hoeft te worden voor iedere twee die dat
voorheen waren. Daarnaast is er gewerkt aan het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de
mobiele website, bijvoorbeeld door menu’s die eerder niet goed werkten te herstructureren. Ook is
een aantal functies van de MARUG app toegevoegd aan de website of anderszins vervangen, waardoor
deze offline kon worden gehaald.
✓
✓
✓
✓
✓/-

Engelse website optimaliseren
Engelse website als landingspagina
Besluit vormen over Nederlandse website op basis van meting verkeer
Functionaliteiten app integreren op mobiele site en app offline
Mobiele website verbeteren (work-in-progress)

Vanuit het MARUG Bestuur zijn de functionarissen Secretaris en PR & Promotie verantwoordelijk voor
de uitvoering van dit speerpunt.
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2.2.2 Datacollectie uitbreiden en gerichter communiceren naar verschillende doelgroepen
Om extra stappen te zetten in het verzamelen van data is het MARUG Bestuur per september
begonnen met het voeren van gesprekken met zowel actieve als niet-actieve leden. Hier is eerst een
format voor ontwikkeld om structuur te geven aan de gesprekken en de eerste zijn inmiddels gevoerd.
Hierdoor krijgt het MARUG Bestuur een beter beeld van wat er speelt onder de leden en hoe de
vereniging beter op wensen van leden zou kunnen inspelen. Daarnaast is het gebruik van Google
Analytics uitgebreid door het toevoegen van source codes aan digitale promotionele uitingen, om zo
de effectiviteit van verschillende kanalen beter in beeld te kunnen brengen. Verder heeft de
vacaturebank een prominentere plek op onze website gekregen, waardoor deze beter vindbaar is. Om
verkeer en gedrag op de MARUG website nog beter te kunnen meten zal het gebruik van Google tools
worden uitgebreid. Tot slot zal mailverkeer vanuit de MARUG op termijn beter getarget gaan worden,
aan de hand van bijvoorbeeld studiefase en opgegeven voorkeuren voor carrièregerichte informatie.
✓
✓/✓/-

Format en rooster opstellen voor kwalitatieve data gesprekken met leden
Analytics gebruik uitbreiden (work-in-progress)
Aan de hand van data website aanpassen (work-in-progress)
Extra Google tool(s) implementeren
Mailverkeer beter afstemmen per doelgroep

Vanuit het MARUG Bestuur zijn de functionarissen Voorzitter en PR & Promotie verantwoordelijk voor
de uitvoering van dit speerpunt.

2.3 Beheer van externe relaties innoveren
2.3.1 Acquisitie CRM systeem vernieuwen
Om het acquisitieproces voor zowel de functionaris Externe Betrekkingen van het MARUG Bestuur,
als dat van externen van commissies overzichtelijker in kaart te brengen is er gezocht naar een nieuwe
partij om CRM software te leveren aan de vereniging. Een nieuw systeem is inmiddels
geïmplementeerd en dit voldoet aan de verwachtingen. Ook is er een handleiding opgesteld voor de
externen van commissies en zij krijgen begeleiding vanuit de functionaris Externe Betrekkingen om de
software zo veel mogelijk in hun voordeel te gebruiken.
✓
✓

Verschillende aanbieders vergelijken en keuze maken voor nieuw systeem
Nieuw systeem implementeren

Vanuit het MARUG Bestuur zijn de functionarissen Penningmeester en Externe Betrekkingen
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit speerpunt.
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2.3.2 Internationaliseren recruitment initiatieven
Om beter te kunnen voorzien in de stijgende behoefte naar Engelstalige vacatures in Nederland en
vacatures in het buitenland ligt er dit jaar meer focus op internationale acquisitie. Allereerst is met
bestaande partners het gesprek aangegaan over de mogelijkheden op dit gebied. Daarnaast wordt er
nadrukkelijker gekeken naar samenwerkingen met internationale partners. Dit heeft tot nu toe
geresulteerd in een stijging naar drie bedrijven met internationale vacatures op de MARUG
vacaturebank, waar dit er vorig jaar één was. Dit is een mooie stijging die het MARUG Bestuur voor de
rest van dit jaar door wenst te zetten. Er wordt ook gestreefd naar meer workshops voor
internationale studenten op carrière gerelateerde evenementen.
✓
✓/-

Mogelijkheden voor international recruitment verkennen bij bestaande partners
Vergroten internationaal aanbod in vacaturebank (work-in-progress)
Vergroten aanbod workshops voor internationale studenten bij MARUG evenementen

Vanuit het MARUG Bestuur zijn de functionarissen Voorzitter en Externe Betrekkingen
verantwoordelijk
voor
de
uitvoering
van
dit
speerpunt.
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3. Beleidsplan omtrent de commissies en evenementen MARUG
Bestuur 2018-2019
3.1 MARUG Marketing Conference
De MARUG Marketing Conference is het grootste evenement van de MARUG en staat bekend als een
kwalitatief hoogstaand evenement. De MARUG Marketing Conference is gericht op studenten, leden
van de vakgroep en bedrijfsdeelnemers die geïnteresseerd zijn in marketing. Een succesvolle MARUG
Marketing Conference heeft een aantal grote voordelen. Ten eerste zorgt het evenement elk jaar weer
voor een groot aantal nieuwe leden. Daarnaast draagt het evenement bij aan het positieve imago van
de vereniging.
Als paradepaardje van de MARUG is het voor de MARUG Marketing Conference noodzaak een
onderscheidend karakter te hebben, van hoge kwaliteit te zijn en in te spelen op actuele en
interessante thema’s binnen het vakgebied. De goede banden met de vakgroep kunnen van pas
komen bij het aantrekken van sprekers en deelnemers en het continueren van de inhoudelijke
kwaliteit van de MARUG Marketing Conference.
Afgelopen jaar heeft de MARUG Marketing Conference voor het eerst in het Engels plaatsgevonden.
Dit is goed ontvangen en zal komend jaar worden doorgezet. De volgende editie van de MARUG
Marketing Conference zal op dinsdag 26 februari 2019 plaatsvinden.
De Raad van Toezicht (RvT) van de MARUG Conference zal worden gevormd door de functionarissen
Voorzitter (eindverantwoordelijke), Penningmeester en Externe Betrekkingen van het MARUG Bestuur.

3.2 Media Team
Het Media Team is onder andere verantwoordelijk voor het aanleveren van marketing gerelateerde
artikelen en video’s die wekelijks worden gepubliceerd op de website. Het afgelopen half jaar heeft
het Media Team hoogwaardige artikelen geschreven met actuele en/of wetenschappelijke
onderwerpen. Komend half jaar zal een aantal van deze artikelen gesponsord worden op social media.
Daarnaast houdt het Media Team zich dit jaar vaker bezig met content voor het Instagram kanaal van
de MARUG. Hieruit is bijvoorbeeld het ‘DilemMARUG’ voortgekomen. Tot slot is er één commissielid
aangesteld die zich bezighoudt met de Google Analytics omtrent de blogs. Binnenkort zal een aantal
van de commissieleden deelnemen aan een cursus video editen. Daarnaast zal er gezocht worden naar
een relevante cursus voor de gehele commissie, die zich onder andere richt op het verbeteren van
schrijftechniek.
De Raad van Toezicht (RvT) van het Media Team zal worden gevormd door de functionarissen PR &
Promotie (eindverantwoordelijke) en Secretaris van het MARUG Bestuur.

3.3 Promotie en Activiteiten Commissie
De Promotie en Activiteiten Commissie (PAC) heeft de looptijd van een academisch jaar. De taken van
de Promotie en Activiteiten Commissie hebben betrekking tot het operationele deel van het promotieen wervingsbeleid van de MARUG. Daarnaast is de Promotie en Activiteiten Commissie
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verantwoordelijk voor het organiseren van evenementen voor de actieve leden. Ook dient de
Promotie en Activiteiten Commissie bij elk informeel evenement aanwezig te zijn, om zich daar bezig
te houden met de werving van nieuwe leden. Tevens kan de Promotie en Activiteiten Commissie in
samenwerking met het Media Team foto’s maken tijdens deze evenementen.
Door een constante verantwoordelijkheid voor diverse activiteiten zal de Promotie en Activiteiten
Commissie zich meer betrokken voelen bij de MARUG en tot de andere actieve leden. Dit komt de
kwaliteit van de promotie ten goede. Zoals benoemd is een ander deel van het takenpakket van de
Promotie en Activiteiten Commissie het organiseren van activiteiten voor de actieve leden van de
MARUG. Voorbeelden hiervan zijn de Actieve Leden Barbecue, het Actieve Leden Weekend en
PACjesavond. De sfeer en gezelligheid op deze dagen dragen bij aan een informele uitstraling van de
MARUG en zorgen voor een toename van de betrokkenheid en waardering van de actieve leden. De
Promotie en Activiteiten Commissie draagt hierdoor een steentje bij aan zowel het intensiveren van
bestaande interne contacten, als de versterking van het imago van de MARUG.
De Promotie en Activiteiten Commissie heeft zich aan het begin van het academisch jaar ingezet
tijdens de promotieweek van de MARUG door middel van het organiseren van een promotiestunt op
Zernike. Daarnaast is de PAC op dit moment druk bezig met het organiseren van het Actieve Leden
Weekend en PACjesavond.
De Raad van Toezicht (RvT) van de Promotie en Activiteiten Commissie zal worden gevormd door de
functionarissen PR & Promotie (eindverantwoordelijke) en Secretaris van het MARUG Bestuur.

3.4 Mind over Marketing
Het doel van het evenement Mind over Marketing is om interesse voor marketing te wekken bij
studenten van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Daarnaast heeft dit evenement
een verdiepend karakter, doordat het de relatie tussen marketing en psychologie weergeeft.
Aangezien de Mind over Marketing afgelopen jaar wederom succesvol en groeiend is gebleken, zal
deze aanpak worden voortgezet. Afgelopen jaar is besloten om in maart, direct na het evenement, de
nieuwe Mind over Marketing commissie te vormen. Komend jaar bestaat de commissie opnieuw uit
studenten van zowel de Faculteit Economie en Bedrijfskunde als van de Faculteit Gedrags- en
Maatschappijwetenschappen. Ook is deze commissie open voor internationale studenten.
Door een verschuiving in de jaarplanning zal het evenement dit jaar op 4 december plaatsvinden,
waardoor de MARUG evenementen beter over het jaar verspreid zijn en er meer mogelijkheden zijn
om in maart een commissie te gaan doen bij de MARUG.
De Raad van Toezicht (RvT) van de Mind over Marketing commissie zal worden gevormd door de
functionarissen Penningmeester (eindverantwoordelijke) en Interne Betrekkingen van het MARUG
Bestuur.
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3.5 MARUG International Marketing Experience
Het doel van de International Marketing Experience (IME) is het bieden van een professioneel
reisconcept, waarbij studenten marketing gerelateerde buitenlandervaring op kunnen doen. Tevens
voegt dit evenement een internationaal aspect toe aan het evenementenportfolio van de MARUG.
Om de kwaliteit van de International Marketing Experience te waarborgen, worden studenten
geselecteerd op basis van hun cv. Op die manier kan de MARUG de bedrijven enthousiaste deelnemers
bieden met inzicht in marketing. Het is hiervoor belangrijk over voldoende kennis van de Engelse taal
te beschikken. Dit zal dan ook benadrukt worden bij de werving en selectie. Ook zal dit jaar opnieuw
worden benadrukt dat het evenement tevens toegankelijk is voor internationale studenten. Om de
professionaliteit van de reis te waarborgen zal een voortraject plaatsvinden waarin gastcolleges
passend bij het thema worden gegeven door externe partijen. Met behulp van dit voortraject zullen
de deelnemers kennis vergaren die ze kunnen gebruiken tijdens de reis. De nieuwe International
Marketing Experience commissie is in oktober gevormd en de reis zal in april 2019 plaatsvinden.
De Raad van Toezicht (RvT) van de International Marketing Experience commissie zal worden gevormd
door de functionarissen Interne Betrekkingen (eindverantwoordelijke) en PR & Promotie van het
MARUG Bestuur.

3.6 Master Marketing Team
Het Master Marketing Team (MMT) richt zich op het aanbieden van Master Marketing gerelateerde
activiteiten. De activiteiten voorzien in de behoeften van de MSc Marketing student en zijn van
hoogstaande kwaliteit. Tevens vervult het Master Marketing Team een belangrijke klankbordfunctie
voor zowel de vakgroep marketing als de MARUG. De voorzitter van het Master Marketing Team zal
dan ook deelnemen aan de vergaderingen met de vakgroep. De commissie bestaat enkel uit MSc
Marketing studenten omdat zij in direct contact staan met de doelgroep. Daarnaast is de commissie
ook open voor internationale studenten. Het Master Marketing Team heeft twee commissies
gedurende het jaar, het Master Marketing Team Fall en het Master Marketing Team Spring. Het is
belangrijk om deze opsplitsing in de commissie voort te zetten. De MSc Marketing studenten hebben
een hoge studiedruk. Op deze manier wordt de druk tijdens de commissie periode verlaagd en
daarmee ook de drempel om deze commissie te gaan doen.

3.6.1 Master Marketing Team Fall
Het Master Marketing Team Fall is gevormd in juni en organiseert de Career Day, de Management
Tour en de eerste twee MSc Marketing borrels. Daarnaast was het Master Marketing Team Fall
verantwoordelijk voor de Master Marketing Introduction Day. De Management Tour is een informeel
recruitment evenement dat het Master Marketing Team afgelopen jaar voor het eerst heeft
georganiseerd. Dit evenement is erg goed ontvangen en zal daarom komend jaar opnieuw
plaatsvinden in de maand december. Daarnaast wordt er op dit moment gekeken naar mogelijkheden
om dit evenement uit te breiden. De Career Day vond dit jaar plaats op 3 oktober 2018 en was opnieuw
een succes.
De Raad van Toezicht (RvT) van het Master Marketing Team Fall zal worden gevormd door de
functionarissen Secretaris (eindverantwoordelijke) en Penningmeester van het MARUG Bestuur.
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3.6.2 Master Marketing Team Spring
Het Master Marketing Team Spring organiseert het Intelligence Event en de laatste drie MSc
Marketing borrels. Het Intelligence Event is ieder jaar een hooggewaardeerd MSc Marketing
evenement dat het unieke karakter van de MSc Marketing Intelligence goed belicht. Er is besloten om
het Master Marketing Seminar komend jaar niet te organiseren. In voorgaande jaren is namelijk
gebleken dat er in het laatste blok van de MSc Marketing te veel evenementen plaatsvinden, die voor
studenten lastig te combineren zijn met de studielast tijdens hun afstudeerfase. We zijn op dit
moment aan het kijken naar een andere invulling voor een tweede evenement voor het MMT Spring.
Om de werkdruk voor de organisatie van het Intelligence Event voor het MMT Spring beter te
verspreiden, is er besloten om het Master Marketing Team Spring komend jaar eerder te werven. Dit
verlengt ook de overdrachtsperiode tussen het MMT Fall en het MMT Spring, wat zorgt voor een
betere kennisoverdracht.
De Raad van Toezicht (RvT) van het Master Marketing Team Spring zal worden gevormd door de
functionarissen Secretaris (eindverantwoordelijke) en Penningmeester van het MARUG Bestuur.

3.7 MARUG Inhousedagen
Komend jaar zullen wederom meerdere MARUG Inhousedagen plaatsvinden. Deze dagen bestaan uit
bedrijfsbezoeken bij de partners van de MARUG. De deelnemers zullen op basis van hun cv
geselecteerd worden. De Inhousedagen geven MARUG leden de kans om bedrijven beter te leren
kennen en zich zo te oriënteren op de arbeidsmarkt.
De MARUG Inhousedagen worden georganiseerd door de functionarissen Externe Betrekkingen
(eindverantwoordelijke) en Penningmeester van het MARUG Bestuur.

3.8 Dublin Inhousetour
De Dublin Inhousetour biedt Nederlandse en internationale studenten de kans om bedrijfsbezoeken
te brengen aan hoofdkantoren van vooruitstrevende bedrijven die zich richten op de online wereld.
Tijdens de afgelopen edities zijn er bezoeken gebracht aan kantoren van onder andere Google,
Facebook, en Airbnb. Voor deze Inhousetour worden op basis van een cv-selectie 30 studenten
geselecteerd om deel te nemen aan de reis. De Dublin Inhousetour is een mooie kans voor studenten
om deze bedrijven beter te leren kennen, maar vooral ook om zich te oriënteren in het werkveld.
Vanuit de bedrijven was er de afgelopen jaren veel interesse in recruitment en er zijn ook deelnemers
naar aanleiding van de Inhousetour aangenomen bij de bedrijven. Dit evenement versterkt de
recruitment functie van de MARUG. Dit jaar wordt de tour voor de zesde keer georganiseerd, en
worden de kantoren van Google, Facebook, Hubspot en Havas bezocht. De Dublin Inhousetour zal
plaatsvinden van 20 november tot en met 24 november.
De Dublin Inhousetour wordt georganiseerd door de functionarissen
(eindverantwoordelijke) en Externe Betrekkingen van het MARUG Bestuur.

Secretaris
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3.9 MARUG Marketing Classes
De MARUG organiseert Marketing Classes met als doel om studenten in een vroeg stadium van hun
studie te bereiken en om ze kennis te laten maken met het vakgebied marketing en de MARUG. Dit
wordt gedaan door het verzorgen van een gastcollege of door het aanleveren van een business case
voor eerste- of tweedejaars marketing vakken van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB). Deze
colleges en cases worden verzorgd door sprekers uit het bedrijfsleven om studenten een inzicht te
geven in de marketingpraktijk.
Afgelopen oktober heeft een vakkoppeling plaatsgevonden bij het BSc Bedrijfskunde vak Marketing.
Deze werd door zowel studenten als de vakgroep positief beoordeeld. Er wordt op dit moment
gekeken naar de mogelijkheid om verdere vakkoppelingen op te zetten in samenwerking met de
vakgroep Marketing en eventueel andere mogelijkheden bij studies buiten de FEB. Dit heeft tot nu toe
geresulteerd in een nieuwe vakkoppeling in maart bij het BSc International Business vak Marketing for
IB. Een van de doelstellingen van de MARUG is intermediair zijn tussen de marketing wetenschap en
de marketingpraktijk. Het concept van de MARUG Marketing Classes sluit goed aan bij deze
doelstelling. Het is een evenement dat gericht is op promotie van de MARUG, waarbij de waarden van
de MARUG uitgelegd worden. Het zal voor de deelnemende studenten duidelijk moeten zijn dat het
evenement door de MARUG wordt georganiseerd.
De Marketing Classes worden georganiseerd door de functionarissen
(eindverantwoordelijke) en Externe Betrekkingen van het MARUG Bestuur.

Secretaris

3.10 Plus Inhoudelijk Evenement
Het Plus Inhoudelijk Evenement wordt komend jaar op dezelfde manier opgezet als vorig jaar,
aangezien het seminar bij een externe partij afgelopen jaar wederom positief ontvangen is. Dit
betekent dat het Plus Inhoudelijk Evenement aankomend jaar weer een verbredend karakter zal
krijgen. De inhoud van het seminar zal bestaan uit actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven. Voor
het seminar zal de samenwerking met het Customer Insights Centre worden doorgezet. Het seminar
zal worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief. Er zal worden gestreefd naar een groeiende
opkomst van Plusleden. Hiervoor heeft de MARUG de datum zo vroeg mogelijk gecommuniceerd naar
de Plussers. Dit jaar zal het seminar op 8 november plaatsvinden.
Het Plus Inhoudelijk Evenement wordt georganiseerd door de functionarissen Secretaris
(eindverantwoordelijke) en Interne Betrekkingen van het MARUG Bestuur.

3.11 Recruitment Days
In samenwerking met de EBF zal dit jaar voor de 25ste keer de Recruitment Days georganiseerd worden.
De Recruitment Days behoort tot een van de meest succesvolle activiteiten van de MARUG. Er zal dit
jaar weer naar worden gestreefd om het evenement vier dagen te laten duren met een
deelnemersaantal van ongeveer 550 studenten. Het is een van de grotere studieactiviteiten van
Groningen. Daarnaast geniet het evenement grote naamsbekendheid en heeft een goede reputatie
onder zowel studenten als bedrijven.
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Dit jaar zullen de Recruitment Days plaatsvinden op 10, 11, 12, en 13 december 2018. Deze dagen zijn
voornamelijk bedoeld om studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) te laten
oriënteren op de arbeidsmarkt en inzicht te laten krijgen in de deelnemende bedrijven. Daarnaast
hebben studenten de gelegenheid stage- en afstudeermogelijkheden binnen het bedrijfsleven te
verkennen. De Recruitment Days draagt bij aan de naamsbekendheid, het positieve imago van de
MARUG en het intensiveren van de banden van de MARUG met studenten, bedrijven en de EBF.
De Raad van Toezicht (RvT) van de Recruitment Days commissie zal worden gevormd door de
functionaris Externe Betrekkingen van het MARUG Bestuur en twee functionarissen van het EBF
Bestuur.

3.12 ComMa Congres
Dit jaar zal er eveneens een samenwerking plaatsvinden tussen de MARUG en de studievereniging
Commotie voor het organiseren van het ComMa Congres. De commissie bestaat uit zowel leden van
de MARUG als leden van Commotie. Net als vorig jaar zal het congres bestaan uit een
avondprogramma om het animo onder de studenten te vergroten. Het doel van dit evenement is om
de raakvlakken tussen communicatie en marketing te belichten. Op deze manier zullen de deelnemers
kennis maken met beide vakgebieden.
Vanuit het MARUG perspectief is dit evenement interessant omdat de doelgroep van CIW studenten
beter bediend kan worden. Bovendien kunnen er nieuwe leden geworven worden en wordt de
belangstelling voor de MSc Marketing onder deze doelgroep vergroot. Met ingang van dit academisch
jaar wordt de studie Communicatie- en Informatiewetenschappen in het Engels aangeboden. Er is
daarom besloten dat het ComMa Congres van 11 oktober 2018 een Engelstalig evenement werd en
dat de commissie ook open was voor internationale studenten. Dit zal ook bij het volgende ComMa
Congres en de volgende commissie ingevoerd worden. Dit jaar heeft het ComMa Congres succesvol
plaatsgevonden op 11 oktober 2018 rondom het thema Context is King: Personalize. Influence.
Convert.
De Raad van Toezicht (RvT) van de ComMa commissie zal worden gevormd door de functionaris Interne
Betrekkingen van het MARUG Bestuur en een functionaris uit het Commotie Bestuur.

3.13 Commercial Night
De Commercial Night is een evenement waarbij de nadruk ligt op reclame die via verschillende media
de consument bereikt. Reclame is één van de eerste dingen waar men aan denkt wanneer het over
marketing gaat en vormt hierdoor een basis voor het aantrekken van een breed publiek. Aanwezigen
worden voorzien van een gevarieerd avondprogramma in de vorm van colleges en discussie
mogelijkheden waarin de kracht van commercie centraal staat. Er wordt gestreefd naar aanwezigheid
van zowel Nederlandse als internationale studenten. Daarnaast is ook de organiserende commissie
toegankelijk voor internationale studenten. Dit bevordert het internationale en open karakter van de
MARUG. Het streven ligt dit jaar weer bij ongeveer 50 deelnemers, maar er wordt wel geprobeerd om
nog meer internationale studenten naar het evenement te trekken. Dit jaar zal de Commercial Night
op 30 april 2019 plaatsvinden.
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De Raad van Toezicht (RvT) van de Commercial Night commissie zal worden gevormd door de
functionarissen Interne Betrekkingen (eindverantwoordelijke) en PR & Promotie van het MARUG
Bestuur.

3.14 MARUG cursussen
Vanaf het academisch jaar 2014-2015 is de MARUG begonnen met het aanbieden van verschillende
cursussen. Deze kunnen studenten helpen hun (academische) vaardigheden uit te breiden en te
verbeteren. De vier cursussen met verschillende onderwerpen en lengtes vullen de stof van de
reguliere vakken aan en verbreden de kennis van studenten In het eerste blok vond de SPSS cursus
plaats. De cursus werd erg goed beoordeeld met een gemiddeld cijfer van een zeven. Binnenkort gaat
de R cursus van start. Deze is ten opzichte van voorgaande jaren naar voren gehaald in het academisch
jaar, omdat dit beter aansluit op de vakken van de MSc Marketing. In blok 3 zal een cursus Google
Analytics worden georganiseerd. Over de invulling van de cursus in blok 4 is nog geen definitief besluit
genomen. Alle cursussen worden dit jaar in het Engels aangeboden om de internationalisering van de
MARUG voort te zetten.
De MARUG cursussen worden georganiseerd door de functionarissen PR & Promotie
(eindverantwoordelijke) en Penningmeester van het MARUG Bestuur.

3.15 MARUG Campus Recruiters
De Campus Recruiters bestaan nu uit vier studenten uit de MSc Marketing die mede MSc Marketing
studenten peilen voor interesse in stages en vacatures en die geïnteresseerden doorspelen naar de
functionaris Externe Betrekkingen. Daarnaast zullen zij nieuwe leden van de MARUG benaderen om
hun wensen wat betreft recruitment in kaart te brengen. De onderlinge samenwerking tussen de
Campus Recruiters is afgelopen jaar verbeterd. Voor komend jaar is het streven om meer bekendheid
te creëren voor de Campus Recruiters en ze meer verantwoordelijkheid te geven. De Campus
Recruiters zullen dit jaar in september en in februari geworven worden zodat de kennisoverdracht
tussen de Campus Recruiters soepeler verloopt en de overdrachtsperiode langer is. Ook zal het
takenpakket van de Campus Recruiters verduidelijkt worden ten opzichte van afgelopen jaar in een
helder plan van aanpak.
De Raad van Toezicht (RvT) van de Campus Recruiters zal worden gevormd door de functionarissen
Externe Betrekkingen (eindverantwoordelijke) en Penningmeester van het MARUG Bestuur.

3.16 Nationale Marketing Strijd
De Nationale Marketing Strijd is een initiatief van de Marketing Associatie Nederland (MAN). De MAN
is opgericht in 1992 en heeft als doel om het gat tussen marketing theorie en praktijk voor studenten
te overbruggen op landelijk niveau. De MAN bestaat uit: MAEUR (Rotterdam), Scope|3MA
(Maastricht), Asset Marketing (Tilburg), MAA (Amsterdam) en de MARUG. De Nationale Marketing
Strijd is het grootste marketing evenement voor universitaire studenten van de Marketing Associatie
Nederland (MAN). Het evenement is gericht op studenten van Nederlandse topuniversiteiten in de
laatste fase van hun studie die affiniteit hebben met marketing. 100 studenten zullen worden
geselecteerd op basis van hun motivatiebrief, cv en aantal gewonnen punten tijdens de Inhousedagen.
De Nationale Marketing Strijd is uniek, omdat het de interactiviteit tussen bedrijven en studenten als
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uitgangspunt heeft. De bedrijven krijgen de kans om studenten "in actie" te zien met real-life cases in
teams met andere studenten die ze nog niet kennen. Dit kan zijn tijdens de door onze partners
georganiseerde Inhousedagen voorafgaand aan de Nationale Marketing Strijd, maar ook gedurende
één van de cases tijdens de finaledagen in Utrecht. Net als vorig jaar zal de Nationale Marketing Strijd
georganiseerd worden vanuit Groningen. In tegenstelling tot vorig jaar zal de Raad van Toezicht van
de Nationale Marketing Strijd samengesteld worden vanuit de organiserende stad en niet vanuit de
MAN. Updates over het evenement worden maandelijks gecommuniceerd naar de MAN. De volgende
editie van de Nationale Marketing Strijd zal plaatsvinden op 7 en 8 februari 2019.
De Raad van Toezicht (RvT) van de Nationale Marketing Strijd zal worden gevormd door de functionaris
Voorzitter (eindverantwoordelijke), Interne Betrekkingen en PR & Promotie van het MARUG Bestuur.

3.17 Marketing Consultancy Group
Dit jaar is de de MARUG begonnen met de Marketing Consultancy Group. Dit is een initiatief wat
studenten de kans biedt om naast hun studie ervaring op te doen in het marketing vakgebied. In
oktober is het eerste project voor de MCG van start gegaan met 6 gemotiveerde, ouderejaars
studenten (5 MSc, 1 laatste jaar BSc). Het MARUG Bestuur zal de ontwikkelingen en het proces van
deze eerste MCG op de voet volgen. Aan de hand van de evaluatie van dit eerste project zal een besluit
worden genomen over de continuering van dit concept en over mogelijke wijzigingen met betrekking
tot de praktische invulling van de MCG.
De Raad van Toezicht (RvT) van de Marketing Consultancy Group zal worden gevormd door de
functionaris Externe Betrekkingen (eindverantwoordelijke) en Voorzitter van het MARUG Bestuur.
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4. Financieel halfjaaroverzicht 2018-2019
4.1 Voorwoord
Groningen, 12 november 2018
Geachte MARUG leden,
Voor u ligt de financiële verslaggeving van het afgelopen halfjaar en de vooruitzichten voor het
aankomende halfjaar van de Marketing Associatie Rijksuniversiteit Groningen. Hierin zijn de balans op
1 november 2018 en de resultatenrekeningen van zowel het bestuur als van verschillende MARUG
activiteiten tot 1 november 2018 te vinden.
Het afgelopen halfjaar is er onder andere een nieuw CRM systeem gekomen. Verder zijn er een
MARUG telefoon en nieuwe microfoon voor de camera aangeschaft. Beide investeringen worden over
een periode van drie jaar afgeschreven.
Er zijn op dit moment nog maar twee commissies afgerekend. De meeste evenementen vinden in het
tweede halfjaar plaats en bepaalde commissies organiseren meerdere evenementen door het jaar
heen. Deze commissies worden later in het boekjaar afgerekend.
Het komend halfjaar zal er gestreefd worden om de lijn van afgelopen halfjaar door te zetten, zodat
er in mei teruggekeken kan worden op een succesvol boekjaar.
Met vriendelijke groet,
Namens het MARUG Bestuur 2018-2019

Bob Berends
Penningmeester
MARUG Bestuur 2018-2019
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4.2 MARUG Balans
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4.3 Toelichting MARUG Balans
Vaste activa
Er zijn een MARUG telefoon en een microfoon voor de camera gekocht. Deze worden beiden
afgeschreven over een periode van drie jaar.
Vlottende activa
Het debiteurensaldo is gedaald vergeleken met het saldo op 1 mei 2018. Op dit moment zijn er geen
debiteuren die buiten de betalingstermijn vallen die in het contract is afgesproken.
Vreemd vermogen lang
Voorziening crediteuren
Voorziening Lustrum
Voorziening NMS

€1.483,33
€7.500
€7.275,13
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4.4 Begroting MARUG Bestuur 2018-2019
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4.5 Toelichting Begroting MARUG Bestuur 2018-2019
1. Acquisitie
Er is veel acquisitie gedraaid in het afgelopen halfjaar. Daarom is het begrote bedrag omhoog
bijgesteld.
6. Afschrijvingen
De website en de steadycam zijn aan het einde van het boekjaar volledig afgeschreven. De iMac en de
Conference bureaus worden voor de tweede keer afgeschreven. De microfoon en de MARUG telefoon
worden voor de eerste keer afgeschreven.
11. Verzekeringskosten
Naast de lopende verzekeringen sluit de vereniging een rechtsbijstandverzekering af.
14. Reiskosten
Hieronder vallen de reiskosten van het bestuur, de MCG en de inhousedagen.
15. Borrelkosten
De borrelkosten van de vergaderingen worden vanaf nu onder deze post geplaatst. Daarom zijn de
borrelkosten hoger begroot dan aan het begin van het jaar.
20. Kosten vergadering
De borrelkosten van de ALV zijn verplaatst naar de algemene borrelkosten. Hierdoor zijn de
vergaderkosten omlaag bijgesteld.
28. Onvoorziene kosten
De voorziening die was aangemaakt voor nog niet gefactureerde kosten uit het vorige boekjaar was
niet toereikend. Het verschil is ondergebracht onder onvoorziene kosten.
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4.6 Begroting MARUG Activiteiten 2018-2019
4.6.1 Begroting MARUG Activiteiten
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4.6.2. Afrekening evenementen
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4.7 Toelichting Begroting MARUG Activiteiten 2018-2019
1. MARUG Plus
De baten van de grachtenborrel zijn lager uitgevallen dan verwacht. Daarnaast vindt in dit boekjaar
twee keer een oud besturendag plaats. Hierdoor stijgen zowel de baten als de lasten.
4. MARUG Master Team
De acquisitie van de Career Day was hoger dan begroot. Daarnaast wordt er verwacht dat er op het
Intelligence event meer acquisitie binnenkomt dan afgelopen jaar.
5. MARUG / Commotie ComMa
Dit evenement is afgerekend en daarom is het exact begroot op het bedrag wat terug is te vinden in
de begroting.
6. Recruitment Days
Recruitment Days heeft ieder jaar een overschot, waardoor dit hoger was begroot aan het begin van
het jaar. Mogelijk wordt dit overschot dit boekjaar anders benut. Daarom is de begroting bijgesteld
naar het bedrag dat de Recruitment Days in hun eigen begroting heeft opgenomen.
7. MARUG Inhousedagen
De baten en de lasten zijn onder de bestuursbegroting ondergebracht.
9. Dublin Inhousetour
Dit jaar zijn er minder aanmeldingen dan verwacht. Hierdoor zijn zowel de baten als lasten lager
begroot.
13. MARUG Mind over Marketing
Er is een subsidie weggevallen en de locatie is duurder dan vooraf begroot
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4.8 Goedkeuring
Verklaring van de Kascontrolecommissie
Ingevolge de opdracht van de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering d.d. 12 november 2018
hebben wij de financiële cijfers voor de eerste zes maanden van het boekjaar 2018-2019, begonnen
op 1 mei 2018 en eindigend op 30 april 2019, van de Marketing Associatie Rijksuniversiteit Groningen
gecontroleerd.
Op grond van de door ons uitgevoerde controle is niets gebleken waaruit wij zouden moeten
concluderen dat de cijfers geen getrouw beeld geven.
Groningen, 2 november 2018
De kascontrolecommissie 2018-2019,

Loy Lowik
Penningmeester
MARUG Bestuur 2016-2017

Robin Schoonveld
Penningmeester
MARUG Bestuur 2017-2018
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5. Actieve Leden 2018-2019
MARUG Bestuur

Frank Oude Avenhuis
Fleur Kamp
Bob Berends
Job Wentink
Julia Weekenstroo
Claudia de Boer

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Externe Betrekkingen
Interne Betrekkingen
PR & Promotie

MARUG Conference

Sanne-Fleur Niers
Gerbert Lozeman
Robin Zijlstra
Elske van Randwijk
Nina ter Beest
Maartje Lensink

Voorzitter
Externe Betrekkingen I
Penningmeester & Externe
Betrekkingen II
Thematiek, Sprekers & Secretaris
PR & Promotie
Dagorganisatie

Nationale Marketing Strijd

Joey Nijnens
Noël Klein Gunnewiek
Etienne Kick
Elieke Weites
Evi Gorter
Pam Coffeng

Voorzitter
Penningmeester & Secretaris
Externe Betrekkingen
Externe Betrekkingen
Marketing coördinator
Dag coördinator

ComMa Congres

Denise Pizzimenti
Romy Elshof

Voorzitter
Externe Contacten &
Penningmeester
Thematiek & Sprekers
PR & Promotie
Dagorganisatie

Anna van Prooijen
Esmee Stofbergen
Avin Ghafor
Commercial Night

Nog niet gevormd op het moment van schrijven.

Conference Dagorganisatie

Emma Stiphout
Gerwin Hooghoudt
Julie Vergroesen
Karlie Zondag

Productsponsoring
Acquisitie
Promotie
Media, Techniek & Organisatie
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EBF & MARUG Recruitment Days

Mike ten Broeke
Kelvin Chen
Diederik Dekker
Floris Ganzeboom
Mandy van Essen
Camilla Bodewes
Anne-Sophie de Jong

Voorzitter
Penningmeester
Bedrijfscontacten
Bedrijfscontacten
Logistiek & Promotie
PR & Promotie
Dagorganisatie

International Marketing Experience

Merel Husken
Juliet Knipmeijer
Eline Nelis
Lisa Verhoef
Daniek Verdonk

Voorzitter
Externe Betrekkingen
Thematiek & Sprekers
PR & Promotie
Weekorganisatie

MARUG Campus Recruiters

George Radix
Meinhardt Draaijer
Elisa Thiescheffer
Florine van Helsdingen

Marketing Consultancy Group

Jamie Geluk
David Spelbos
Bram Huiskes
Nicky Strijker
Laura van der Velde
Beau Huisman

Master Marketing Team Fall

Senne Aarssen
Florine van Helsdingen
Elisa Thiescheffer
Ella Burgoyne
Radost Vasileva

Master Marketing Team Spring

Nog niet gevormd op het moment van schrijven.

Media Team

Stephanie Beld
Jessica de Vries
Vincent Pool
Albert Vlietstra
Jasper Morsink
Marnix Helfferich

Voorzitter
Blogger
Blogger
Blogger
Chef Special
(Video) Editor & Chef Analytics

Mind over Marketing

Ruben Naterop
Johan Heidemans
Melissa Lyklema
Koen Molendijk

Voorzitter
Thematiek & Sprekers
PR & Promotie
Dagorganisatie

Voorzitter
Externe Betrekkingen
Externe Betrekkingen
PR & Promotie
Dagorganisatie & Penningmeester
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Promotie- en Activiteitencommissie

Rosanne Noorda
Mingke Schilstra
Ashley Slootman
Janita Zantinge

Ambassadeurs

Marijke van Ark
Hilgo Gabriels
Mark Jansen
Laura van de Merwe
Boudewijn Schrijver
Ramon Sloof
Wilbert van der Woude
Wencke Lesterhuis

Raad van Voorzitters

Fleur Kamp
Bas Wagenmaker
Nick van de Gevel
Nienke Kroes

Voorzitter Bestuur 2014/2015
Voorzitter Bestuur 2015/2016
Voorzitter Bestuur 2016/2017
Voorzitter Bestuur 2017-2018

Kascommissie

Loy Löwik
Robin Schoonveld

Penningmeester Bestuur 2016/2017
Penningmeester Bestuur 2017/2018
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6. Jaarplanning 2018-2019
2018
Augustus
13-17

KEI-week

September
3
3
6
17-21

Introdag MSc Marketing studenten
MSc Marketing Borrel
MARUG Openingsfeest
Promotieweek

Oktober
3
4
11
19

MARUG/FEB MSc Marketing Career Day
MARUG Borrel
MARUG/Commotie ComMa Congres
MARUG Plus Borrel

November
9
12
15
10-11
20-24

MSc Marketing Borrel
MARUG HALV
MARUG Borrel
Actieve Leden Weekend
MARUG Dublin Inhousetour

December
4
6
10-13
17-18

Mind over Marketing
PACjesavond, MARUG Borrel
EBF/MARUG Recruitment Days
MARUG Management Tour

2019
Januari
10
31

MARUG Nieuwjaarsborrel
MARUG Borrel

Februari
1
7-8
15
26

MSc Marketing Borrel
Nationale Marketing Strijd
MARUG Plus Borrel
MARUG Marketing Conference
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Maart
7
13
15

MARUG Borrel: Voorzitter Bekendmaking
MARUG Intelligence Event
MARUG Actieve Leden Activiteit

April
11
12
13-21
30

MARUG Borrel: Bekendmaking kandidaatsbestuur 2019-2020
MSc Marketing Borrel
MARUG International Marketing Experience (IME)
Commercial Night

Mei
2
24
27
30

MARUG Borrel
Actieve Leden BBQ
MARUG ALV
MARUG Borrel

Juni
22
29

Optie Plus Grachtenborrel
Optie Plus Grachtenborrel
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