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Voorwoord 

 

Groningen, 23 mei 2016 

Beste lezer, 

 

 

Voor u ligt het jaarverslag van de Marketing Associatie Rijksuniversiteit Groningen, de MARUG. Als 

bestuur kijken wij tevreden terug op een succesvol jaar, waarin wij vele constructieve veranderingen 

teweeg hebben gebracht.  

 

De concretisering van de recruitmentfunctie sluit erg goed aan bij de toenemende vraag naar een 

beroepsloopbaanbegeleiding. Wij verwachten dan ook dat de vacaturebank, MARUG Pool en MARUG 

Campus Recruiters nog vele voordelen zullen opleveren voor de vereniging.  

 

Ten tweede zijn er nog vele stappen gemaakt in de professionalisering van de MARUG. Zo is door middel 

van Google Apps for Work het gebruik van de software door het bestuur en de commissies sterk 

verbeterd. Verder zal het standaardiseren en optimaliseren van processen en communicatie zorgen voor 

meer consistentie en herkenbaarheid. Ook het opzetten van een huishoudelijk reglement draagt bij aan 

de duidelijkheid en transparantie, en daarmee professionaliteit van de vereniging.  

 

Tot slot hebben wij de banden tussen de MSc Marketing gemeenschap en de MARUG succesvol weten te 

versterken door een geslaagde invoering van de MSc Marketing borrel in de Oblomov en het toe-eigenen 

van de dominante MSc Marketing Facebookgroep. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het MARUG Bestuur 2015-2016, 

 

 

Bas Wagenmaker Voorzitter   Lotte Logher  Secretaris  

 

 

    

Coen Zweers  Penningmeester  Ludo Prinzen  Externe Betrekkingen 

 

 

 

Renee Boukens  Interne Betrekkingen  Jacobine Muntendam PR & Promotie 
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Agenda  
 

Betreft: Algemene Ledenvergadering van de Marketing Associatie Rijksuniversiteit Groningen 

Plaats: Martinikerk, Martinikerkhof 3, Groningen 

Datum: 23 mei 2016 

Begintijd: 19.00 uur inloop, 19.30 uur start ALV 

 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen 

4. Ingekomen stukken 

5. Vaststellen notulen d.d. 17 november 2015 

6. Secretarieel jaarverslag 2015-2016 

7. Mogelijkheid tot vragen 

8. Financieel jaarverslag 2015-2016 

9. Mogelijkheid tot vragen 

 

10. Aanstellen Raad van Voorzitters MARUG 2016-2017 

11. Décharge verlening Raad van Voorzitters 2015-2016 

12. Aanstellen Raad van Toezicht MARUG Marketing Conference 2016-2017 

13. Décharge verlening Raad van Toezicht MARUG Marketing Conference 2015-2016 

14. Aanstellen Kascontrolecommissie MARUG 2016-2017 

15. Décharge verlening Kascontrolecommissie MARUG 2015-2016 

16. Aanstellen Kascontrolecommissie MARUG Marketing Conference 2016-2017 

17. Décharge verlening Kascontrolecommissie MARUG Marketing Conference 2015-2016 

18. Installatie MARUG Bestuur 2016-2017 

19. Décharge verlening MARUG Bestuur 2015-2016 

20. Pauze 

 

21. Beleid MARUG Bestuur 2016-2017 

22. Mogelijkheid tot vragen 

23. Begroting MARUG Bestuur 2016-2017 

24. Mogelijkheid tot vragen 

25. Rondvraag 

26. Afsluiting 
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Notulen Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering  
 

Datum:   17 november 2015  

Locatie:    Het Heerenhuis  

Tijd:   19.30 uur  

Technisch voorzitter:  Janiek Moes 

 

Aanwezig: Rick Weening, Jorinde Hof, Liza Willemsen, Pim Blom, Lise Boxum, Lieke Vossen, Marjolein 

Aalbers, Jeroen Westerbeek, Niels van Bussel, Jurrit Kuiken, Ilse Grasmeijer, Joost van den Beukel, 

RobertJan Roos, Danieck Oude Lenferink, Siri de Ruiter, Martin Knipper, Meike Mulder, Rebekka 

Kloppenburg, Lidewey van der Wal, Gert Jan Hobma, Kirsten Berends, Lars Mulder, Robin Gringhuis, Thijs 

Kluiving, Maylen de Koning, Nienke Oudenampsen, Robbin Hof, Hedde Weerman, Steven Kortstee, 

Renée van Dijk, Esther Douwes Dekker, Folkert van Zanten en Anne Alsem.  

 

1. Opening 

Janiek Moes opent de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering om 19.31 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 diegene zijn hand op te steken zodat de 

secretaris dit kan notuleren.  

 

4. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

5. Vaststellen notulen ALV 26 mei 2015 

De notulen worden vastgesteld. 

 

6. Secretarieel halfjaarverslag 2015-2016 

Bas Wagenmaker geeft een korte presentatie.  

 

7. Mogelijkheid tot vragen over het secretarieel halfjaarverslag 2015-2016  

Steven Kortstee Bas, bedankt voor je presentatie, duidelijk verhaal. Leuk om te zien ook de 

mogelijkheden die Google biedt. Ik was me er niet van bewust, maar het klinkt goed. 

Ik was even benieuwd naar de onderverdeling die jullie nastreven, want ik spreek 

natuurlijk uit eigen ervaring, als actieve leden op het interim zitten dan wil het ook 
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nog wel eens voorkomen dat iemand van de RvT er niet is en als jullie die verdeling 

hebben van eerste aanspreekpunt en tweede aanspreekpunt, in welke mate gebeurt 

dit nou effectief, want als iemand er niet is dan kun je hem moeilijk aanspreken. In 

welke mate benadert iemand het eerste RvT aanspreekpunt en in welke mate het 

tweede. 

 

Bas Wagenmaker Ja, dat is ook precies de reden dat we twee mensen in de raad van toezicht hebben, 

want het kan inderdaad voorkomen dat de hoofdverantwoordelijke er op dat 

moment niet is. In principe gaat iedereen altijd eerst naar de hoofdverantwoordelijke 

en we merken dat dat in de praktijk ook bijna altijd gebeurt, maar het is inderdaad 

wel eens voorgekomen dat iemand ziek is of er niet was en dan is diegene er als een 

vangnet om wel weer op te treden en dat werkt tot nu toe prima. 

 

Steven Kortstee Oké, maar jullie communiceren dat ook wel heel duidelijk naar commissies van die is 

de eerste. 

 

Bas Wagenmaker  Dat wordt bij de raad van toezicht vergadering aan het begin vaak wel verteld.  

 

Steven Kortstee Oké perfect, dankjewel. Ik was benieuwd of bijvoorbeeld die plannen die jullie 

hebben met functiespecifieke begeleiding voor bijvoorbeeld de voorzittersborrel die 

je noemde, volgens mij Ludo is ook bezig met externen, wordt dat ook geanalyseerd 

aan het einde van het jaar zeg maar wat de actieve leden daar van vinden? Ja, in 

principe hun mening wordt natuurlijk wel gewaardeerd neem ik aan. 

 

Bas Wagenmaker We kunnen zeker de optie overwegen om Google Forms rond te sturen en te vragen 

wat ze er van vonden. Wat we natuurlijk sowieso doen aan het eind van de 

activiteiten is vragen wat vonden jullie er van, wat kan beter, noem maar op. Zeker 

omdat het de eerste keer is dat we het in deze vorm doen, wordt de input heel erg 

gewaardeerd en wordt het eigenlijk ook direct op de dag zelf ook al direct continu 

gevraagd.  

 

Steven Kortstee Ja, in principe richting je opvolgers natuurlijk. Ik was benieuwd naar de MSc 

Marketing borrels. Hoeveel internationals komen daar op dit moment? Heb je daar 

een idee van? 

 

Bas Wagenmaker Veel, relatief gezien. We merken zeker tussen een normale MARUG borrel en een 

MSc Marketing borrel dat relatief gezien het aantal internationals op de MSc 

Marketing borrel veel hoger is. Een praatje wat ik daar bij de eerste borrel heb 

gedaan, heb ik ook in het Engels gedaan, omdat wij gewoon merkten dat, als ik een 

schatting zou doen, zou ik zeggen een derde bij de eerste borrel in ieder geval, maar 

zeker een stuk meer dan bij de normale MARUG borrel.  
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Steven Kortstee Oké, dus ik kan concluderen dat er gewoon over het algemeen Engels wordt 

gesproken, tenzij er echt specifiek een groepje Nederlanders bij elkaar staat.  

 

Bas Wagenmaker Ja. 

 

Steven Kortstee Oké, dankjewel. Is het ook nog de bedoeling om dat uit te breiden de komende tijd 

of? 

 

Bas Wagenmaker We zijn momenteel wel aan het brainstormen om te kijken hoe kunnen we dit verder 

gaan doen en of er budget voor is, dat is natuurlijk afhankelijk van wat we inbegroot 

hebben, willen we de laatste borrel, dus aan het eind van het jaar, iets groter maken 

en wellicht ook op een andere locatie, maar dat gaat natuurlijk afhangen van hoe 

hard er wordt gedronken op het eerste aantal borrels. Dus ja, dat is even afwachten. 

 

Steven Kortstee Oké, dank je. Dan mijn laatste vraag, ik was benieuwd naar Dublin, want ik heb er via 

Coen ook nog wel eens iets over gehoord. Ja, dit jaar is dan volgens mij viel het twee 

keer in dit boekjaar voor zover ik weet, maar hoe zien jullie dit voor de toekomst? Het 

is nu volgens mij voor drie edities achter elkaar geweest. Willen jullie dit in stand 

houden? Hoe zien jullie dit? Hoe werkt het met bedrijven? Hoe staan zij er op dit 

moment in? Willen zij dit? 

 

Bas Wagenmaker Dat zijn een heleboel vragen.  

 

Lotte Logher Ja, ik kan hier wel even antwoord op geven. Dit jaar zijn we natuurlijk bij twee 

bedrijven geweest, terwijl we het jaar daarvoor bij drie zijn geweest. Dat is echter niet 

omdat er geen animo voor was, maar we waren een beetje aan het spelen met we 

willen het in het eerste semester doen omdat er al twee reizen plaatsvinden in het 

tweede semester, dus vandaar is het verschoven en dat was nog even zoeken, want 

er waren veel bedrijven die dan een drukke periode hebben en ook veel trainingen 

hadden. Vandaar dat er minder beschikbaarheid was. Maar ik denk wel dat we het 

ten eerste in het eerste semester moeten houden om een beetje spreiding te 

waarborgen zeg maar en daarnaast is er genoeg animo vanuit bedrijven, maar 

moeten we gewoon de datum daar beter op aanpassen dan dit jaar is gebeurd. Er 

zitten bijvoorbeeld nu al drie bedrijven die we dit jaar wel hebben benaderd, maar die 

helaas niet konden in de pijplijn. Dus animo is er genoeg, we moeten het gewoon 

alleen even iets beter afstemmen voor het eerste semester.  

 

Steven Kortstee Dus als ik het goed begrijp is het wel het idee om dit er in te houden, maar dan 

voortaan in het eerste semester.  

 

Lotte Logher Ja.  
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Steven Kortstee Oké, dat beantwoordt mijn vraag. Dankjewel.   

 

Esther Douwes Dekker Ja, Bas bedankt. Als ik het goed begrijp willen jullie uiteindelijk alle uitingen in 

het Engels gaan doen? 

 

Bas Wagenmaker Nee.  

 

Esther Douwes Dekker Oké, dan heb ik dat niet helemaal goed begrepen. 

 

Bas Wagenmaker Waar heb ik dit gezegd?  

 

Esther Douwes Dekker Het was een van de eerste slides, waaruit ik begreep dat jullie de uitingen 

meer in het Engels wilden doen.  

 

Bas Wagenmaker Nee, heb ik dat gezegd? 

 

Jeroen Westerbeek Er ging iets naar het Engels. 

 

Bas Wagenmaker Het huishoudelijk reglement. We hebben natuurlijk Nederlandssprekende en niet-

Nederlandssprekende leden, dus het huishoudelijk reglement moet ook tweetalig 

beschikbaar zijn, maar we gaan het puur vertalen zodat op het moment dat je op de 

Engelstalige website zit je het Engelstalige huishoudelijk reglement kunt openen en 

het Nederlandse huishoudelijk reglement op de Nederlandse versie van de website. 

Maar we blijven voorlopig gewoon Nederlands hoor. 

 

Esther Douwes Dekker Ja, oké, want ik heb inderdaad ook wel bij e-mails gezien dat je hem nu zowel 

in het Engels als in het Nederlands ontvangt, maar mijn vraag daarop was eigenlijk als 

je dan kijkt naar wat meer informele uitingen, dus bijvoorbeeld het lustrumboek, heel 

erg van groot belang voor mijzelf natuurlijk ook, maar willen jullie uiteindelijk ook dat 

informele uitingen zoals het lustrumboek zowel Nederlands als Engels wordt?  

 

Bas Wagenmaker Vooralsnog is verdere internationalisering voor ons in ieder geval geen focuspunt, dus 

wij hebben zelf in elk geval nog niet de intentie om verder dingen te verengelsen. Dus 

het lustrumboek dat zal zeer waarschijnlijk gewoon in het Nederlands zijn.  

 

Esther Douwes Dekker Top. Dan had ik nog even een vraagje. Het was eigenlijk meer ook aan Ludo, 

maar ik stel hem dan natuurlijk aan jou. Dit keer was er met de inhousedag, ik had er 

even communicatie met jullie over gehad, was er eigenlijk niet echt rekening 

gehouden met de MSc Marketing planning voor Capgemini en mijn vraag is dus is het 

een vooruitzicht dat jullie daar in de toekomst meer rekening mee gaan houden met 

bijvoorbeeld de Online Business Course.  
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Bas Wagenmaker Wij zijn hier direct al mee bezig geweest, want dat is een inschattingsfout geweest. Ik 

heb direct contact opgenomen met Liane Voerman van de vakgroep en met Jaap 

Wieringa en Koert van Ittersum, een hele delegatie, om via de email een 

spoedvergadering te doen over hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Dus ik 

heb alle mastergerelateerde evenementen op een rij gezet met de data erbij en we 

weten nu ook al waar eventuele overlap zou kunnen plaatsvinden, dus we kunnen nu 

al met docenten kunnen schakelen over toekomstige evenementen, zodat dit niet 

vaker gaat voorkomen, maar het blijft natuurlijk lastig. Het is bijna onmogelijk om al je 

evenementen naast het curriculum te plannen, zeker gezien alle keuzevakken. Dus 

onze doelstelling is nu om te zorgen dat in ieder geval de core-vakken dat daar 

omheen wordt gepland, maar als ex-secretaris weet je natuurlijk hoe groot de 

uitdaging van de planning is, maar we zijn er druk mee bezig.  

 

Esther Douwes Dekker Top, dankjewel.  

 

Lars Mulder Bedankt voor je presentatie Bas. Ik heb een aantal vragen hier en ook op basis van de 

vraag nog over het HR. Door wie gaan jullie dit laten vertalen? Gaan jullie dit zelf doen 

of laten jullie dit door iemand anders doen? Is hiervoor begroot? En gaan jullie het 

ook weer laten beoordelen door een jurist daarna? 

 

Bas Wagenmaker We gaan het zelf vertalen, want wij kunnen op zich prima Engels denken we. We 

zullen waarschijnlijk diezelfde partij vragen om het nog een keer te dubbel checken. 

Daar zijn geen kosten aan verbonden.  

 

Lars Mulder Andere vraag, over jullie vacaturebank, we hebben laatst een gesprek gehad met 

NEXT en we zien dat die een soortgelijke vacaturebank heeft. Mijn vraag is wat het 

betekent voor NEXT en MARUG. Stappen jullie definitief af bij NEXT met het plaatsen 

van vacatures of gaan jullie ze op jullie eigen vacaturebank plaatsen en NEXT? 

 

Bas Wagenmaker Vooralsnog, ik het toevallig laatst met Wijnand van NEXT gesproken, zijn wij van 

mening dat we versterkend naar elkaar toe kunnen zijn en zien wij Career ConNEXT, ik 

denk dat je het daar over hebt, als een extra promotiemiddel om ons aanbod te laten 

zien. Dus wij zien vooralsnog geen reden om NEXT af te stoten.  

Lars Mulder Ja, andere vraag, jullie zeggen dat jullie succesverhalen gaan schrijven voor de 

mensen die een stage of een baan hebben gevonden dankzij de pool, de 

vacaturebank. Hoe houden jullie bij welke mensen worden aangenomen bij welk 

bedrijf en hoe dat dankzij jullie komt?  

 

Bas Wagenmaker Nou, we gaan ze niet zelf schrijven, maar degene die aangenomen wordt bij een 

bedrijf zal die gaan schrijven en het zal bijvoorbeeld gaan over het proces tot het 

moment van aanname, dus het sollicitatieproces, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn 

tijdens een stage of achteraf. Dus we willen het hele traject belichten. En hoe we dit 
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meten, dat is door middel van de MARUG pool. Daarin houden wij precies bij wie er 

bij ons aan de bel heeft getrokken en heeft gezegd ik ben op zoek naar een baan, 

help. Daarna houden we precies bij waar diegene terecht is gekomen.  

 

Lars Mulder De laatste vraag gaat ook over die MARUG pool. Wat is de verhouding tussen de 

vacatures die jullie echt aanbieden op de site en de vacatures die jullie eigenlijk 

meteen doorspelen naar de mensen in die pool? Dus de verhouding tussen het 

aanbieden van de vacatures op de site, dus die je op de website plaatst, en de 

vacatures die jullie aanbieden aan mensen die in de pool zitten.  

 

Bas Wagenmaker Op die manier. Wij bieden alle vacatures aan iedereen aan die daarin geïnteresseerd 

is. Het is niet dat we de MARUG pool daar specifieke vacatures op targetten, maar het 

kan natuurlijk wel zijn dat op het moment dat een bedrijf naar ons toe komt en 

specifiek vraag we hebben haast om deze vacature te vullen, dat we dan wel gaan 

kijken in de MARUG pool van wie is er op dit moment op zoek en wie past er in dat 

plaatje. Dus op die manier gebruiken we het wel. 

 

Lars Mulder Oké, dankjewel.  

 

Bas Wagenmaker Bedankt voor je vraag. 

 

Lieke Vossen Ja Bas, bedankt voor je presentatie ook. Ik had twee vragen over jullie puntjes over 

komend halfjaar. Je zei dat jullie dus gaan samenwerken met dat hele Google ding, 

super mooi volgens mij. Ik denk ook dat het heel erg goed gaat werken. Ik was alleen 

heel even benieuwd naar de praktische invulling hoe jullie dan verder gaan met Gmail 

voor business denk ik dat dat heet, want hoe gaan jullie alle adressen, alle 

emailadressen daarin implementeren en zal dan de nieuwsbrief via Gmail gaan of zal 

dat dan wel via Genkgo gaan?  

 

Bas Wagenmaker Wat we nu via Genkgo doen dat blijft bij Genkgo, dus eigenlijk alles wat nu met een 

particulier Gmailaccount gebeurt, dus secretarismarug@gmail.com, wordt gewoon 

secretaris@marug.nl. Je kunt ook inloggen op mail.marug.nl en in principe verandert 

er verder niks, behalve dat je niet een Google logo maar een MARUG logo ziet en wij 

gaan werken om alle email die verstuurd is vanuit het oude account te migreren naar 

het nieuwe account, dus eigenlijk verandert er voor de mail niets. Je logt in met 

nieuwe gegevens en het ziet er iets meer MARUG uit en iets minder Google. En dan 

nog een groot voordeel ook is, dat is misschien een beetje technisch, …  

 

Lieke Vossen Aliassen. 

 

Bas Wagenmaker Ja, precies.  

Lieke Vossen Oké.  

mailto:secretarismarug@gmail.com
mailto:secretaris@marug.nl
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Bas Wagenmaker Voor de rest, wat wij nu doen is dat we een particulier Gmailaccount gebruiken waar 

we een domeinalias aan toevoegen, dus wat er dan achter de schermen gebeurt is dat 

jij stuurt een email naar ons en die gaat eerst naar Genkgo, naar de alias, en die stuurt 

hem weer door naar Gmail en dan wordt hij geopend in de mailprovider, wat er soms 

voor zorgt, en dat is echt één procent misschien nog wel minder, is dat een mail dan 

verlaat of niet aankomt en door deze constructie te ontwijken hebben we straks 

99,99 procent uptime en hoeft dit eigenlijk niet meer voor te komen. Dus dat is een 

ander voordeel. 

 

Lieke Vossen En dan Adwords, jullie vertellen dat je dat tegoed hebt en hoe je dat kan gebruiken, 

maar waarvoor willen jullie het eigenlijk gaan gebruiken?  

 

Bas Wagenmaker De MARUG op de kaart zetten voor marketinggeïnteresseerden, maar we kunnen het 

natuurlijk voor heel veel gebruiken. We kunnen het voor evenementen gebruiken om 

studenten naar bepaalde evenementen toe te trekken, maar ook voor mensen die op 

zoek zijn naar een baan of die in Groningen wonen, studeren, maar de MARUG nog 

helemaal niet kennen. We kunnen eigenlijk alles doen aan zoekwoorden wat we 

willen, dus het is gewoon een extra marketingtool. 

 

Lieke Vossen Hebben jullie hier een speciaal plan voor geschreven? 

 

Bas Wagenmaker Nog niet.  

 

Lieke Vossen Of gaan jullie eerst een soort pilot draaien?  

 

Bas Wagenmaker We draaien momenteel een pilot en dat is dus een advertentie met echt heel veel 

zoekwoorden om te kijken waar wij binnen vallen en dan zullen we een plan gaan 

schrijven en kijken van willen we het voor vacatures doen, willen we het voor 

evenementen doen, willen we het voor algemene dingen doen, maar daar is op het 

moment nog geen concreet plan voor, omdat we echt pas een paar weken geleden te 

horen hebben gekregen dat we hier mee door kunnen gaan.  

 

Lieke Vossen Oké, leuk. 

 

Bas Wagenmaker Ja.  

 

Lieke Vossen Dan had ik nog een vraagje over de MSc Marketingstudenten. Ja, een dekkingsgraad 

van negentig procent zei je hebben jullie nu en ik denk dat dit al een paar jaar speelt 

in en het is altijd weer dezelfde vraag, maar hoe gaan jullie het nu naar honderd 

procent halen en hebben jullie daar voor komend halfjaar plannen voor? 
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Bas Wagenmaker Ja, we hebben wel een paar trucjes nog achter de hand. Een daarvan is dat de mensen 

die meededen aan de Career Day, wat gekoppeld is aan een verplicht vak voor MSc 

Marketingstudenten, zich hebben ingeschreven voor dat evenement en ook hebben 

aangegeven of ze lid zijn of niet, waardoor wij dus nu weten welke studenten nog niet 

lid zijn, maar wel MSc Marketing studeren. Dus we kunnen die heel gericht gaan 

targetten door ze een keer een email te sturen om ze te overtuigen van de waarde 

van een lidmaatschap. Maar ja, je hebt natuurlijk altijd het probleem dat er misschien 

twee of drie tussen zitten die de waarde ervan niet inzien en daarom is honderd 

procent misschien toch iets te ambitieus, maar ik denk dat je de lat beter op het 

maximum kunt leggen, zodat je alleen maar hoger springt in plaats van dat je zegt nou 

dit is wel goed zo, want dan zit er ook geen verbetering in.  

 

Lieke Vossen Oké. Dan mijn allerlaatste vraag. Die recruiters, ik heb ze gezien, ik vond het super 

leuk, maar ik had ook al een beetje gehoord van ja op een gegeven moment is 

iedereen die geïnteresseerd is die staat dan op de lijst, maar wat is dan uiteindelijk de 

verdere invulling voor de campus recruiters? Ja, op een gegeven moment heb je al je 

MSc Marketingstudenten al bereikt en iedereen die een stage zoekt dit jaar die staat 

op de lijst en die wordt hopelijk gekoppeld aan een leuke stage, maar blijven zij dan 

komend halfjaar nog actief of hoe moet ik dit voor me zien?  

 

Bas Wagenmaker Nou, op het moment dat alle MSc Marketingstudenten bij ons in de MARUG Pool 

staan met hun volledige achtergrond en hun specifieke wensen en noem maar op, 

dan hebben we ons ultieme doel bereikt, maar we lopen natuurlijk tegen het 

probleem aan dat je per september in elk geval elke keer zo’n 150 nieuwe studenten 

hebt en per februari ook nog eens ongeveer dertig à veertig.  

 

Lieke Vossen Maar niet iedereen gaat een stage lopen toch?  

 

Bas Wagenmaker Klopt, maar op het moment hebben ze nog voldoende werk en zien we ook alleen nog 

maar stijging in het aantal cv’s dat we binnen krijgen, maar ook dit is een pilot, dus als 

het blijkt dat er straks inderdaad te veel of te weinig werk is voor het aantal campus 

recruiters, dan kunnen we wellicht zeggen dat we twee in plaats van drie doen 

volgend jaar.  

 

Marjolein Aalbers Mijn vragen zijn al gesteld door Lieke.  

 

Liza Willemsen Ja, mijn vraag gaat ook een beetje over AdWords, AdGrants, ik weet niet hoe je het 

noemt. Je hebt het net al een beetje uitgelegd, maar toch vraag ik me af in hoeverre 

je echt je doelgroep gaat bereiken, want je verschijnt dan op Google, maar ik vraag 

me af of je die moeite en energie niet beter in andere dingen kan steken. Ik zie zelf 

nog niet helemaal in wat echt de toegevoegde waarde gaat worden. 
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Bas Wagenmaker Ik begrijp je mening en dat is ook precies de reden waarom ik nu nog geen concreet 

plan had. Mijn prioriteiten lagen ergens anders. Op het moment dat we tijd vrij gaan 

krijgen, dan zullen we ook pas echt invulling hieraan gaan geven en of dat ook 

effectief zal zijn, daar hebben we in elk geval de financiële kant van afgestreept, want 

we hoeven er geen geld voor te betalen, dus we vinden het nu zeker wel de moeite 

waard om te kijken hoe dit werkt. Misschien een heel concreet voorbeeld, je kunt 

advertentie-extensies ook toevoegen wat je nu bij normale zoekresultaten niet kunt. 

Dus een AdWordsadvertentie daar kun je heel veel dingen aan toevoegen, ook je 

adres en je rating en noem maar op, die bij normale zoekresultaten niet naar boven 

komen. En op het moment zijn we inmiddels al vijf keer gebeld door iemand die op 

ons zocht en op het knopje bel klikte. Maar wat ook bijvoorbeeld kan is dat je je app 

er aan koppelt, dus als je dan MARUG zoekt dan kom je direct bovenaan en staat er 

een knopje bij met download de MARUG app. En dat kan ook niet met normale 

zoekresultaten. Dus dat soort dingen vind ik van dusdanig toegevoegde waarde dat 

we het wel moeten gaan gebruiken. 

 

Liza Willemsen Maar wat voor publiek denk je aan te trekken? Want eigenlijk de MSc Marketing heb 

je al zo goed als gedekt. Verwacht je echt dat studenten op evenementen afkomen 

doordat ze Googlen ‘Ik wil naar een communicatie-evenement’?  

 

Bas Wagenmaker Ik denk zeker dat we onze doelgroep beter bereiken, onze huidige doelgroep, die 

kunnen we beter bedienen door betere informatieverschaffing en ik denk dat we ook 

een hele nieuwe doelgroep kunnen aanspreken, maar hoe groot die is daar kan ik 

geen uitspraak over doen, want ik weet niet of dat er tweehonderd zijn of dat het er 

duizend zijn, maar als we door deze manier, wat op zich een kleine moeite is, 

advertenties kunnen opzetten en op jaarbasis honderd extra leden kunnen krijgen, 

dan vind ik dat wel de moeite waard.  

 

Niels van Bussel Ik heb een korte vraag over de Online Business Course. Allereerst was ik benieuwd 

hoeveel mensen op dit moment meedoen aan de Online Business Course? 

 

Bas Wagenmaker Veertig. 

 

Niels van Bussel En is het dan de bedoeling dat die mensen voor een deel ook gaan doorstromen naar 

de Online Business Assessment?  

 

Bas Wagenmaker Ja, ze zijn ook al ingelicht over de mogelijkheid om daarna door te stromen en dat 

wordt ook weer door DBK gegeven, die ook de Online Business Course geeft. Dus ja, 

we promoten dat heel erg en we hopen ook dat de geïnteresseerden nu in elk geval 

de kans kunnen hebben om dit door te zetten.  
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Niels van Bussel Oké en werk je dan ook met iets van een korting als je aan beide mee doet? Want ik 

weet dat de Online Business Course behoorlijk prijzig is, voor MARUG begrippen 

eigenlijk. 

 

Bas Wagenmaker Ja. Nee, dat hebben we niet gedaan, want het is voor ons ook vrij prijzig om dit te 

geven. Misschien dat Coen hier straks nog iets over gaat zeggen, maar financieel 

gezien heb ik daar verder geen aanvulling op.  

 

Niels van Bussel Oké, want ik kan me goed voorstellen dat als je twee keer 75 euro moet betalen dat 

dat voor de meeste studenten wel echt net even te veel is en dan vraag ik me af of je 

de groep van dertig studenten voor die tweede cursus vol gaat krijgen als je nu aan de 

veertig zit. 

 

Bas Wagenmaker Ja, dat vind ik een goede vraag.  

 

Niels van Bussel Dus een tip die ik dan mee wil geven, is kijk hier naar. 

 

Bas Wagenmaker Gaan we doen.  

 

Martin Knipper Vraagje over de Dublin Inhousetour, want er staat dat mensen geselecteerd worden 

door het recruitmentteam van Google, alleen er zijn twee bedrijven die mee doen, 

Google en Facebook, en ik vroeg me af of daar afspraken over zijn ook met Facebook, 

want heeft die er dan niks over te zeggen of maakt het ze niet zoveel uit.  

Bas Wagenmaker Ik denk dat jij daar het makkelijkst antwoord op kan geven. 

 

Lotte Logher Ja, dat is heel makkelijk eigenlijk. We stellen ze altijd voor van hoe willen jullie de 

deelnemers selecteren en Facebook had er in dit geval geen tijd voor en Google heeft 

aangeboden om dat te doen. Dus dat gaat wel in samenwerking.  

 

Martin Knipper Oké, dankjewel.  

 

Rick Weening Ik was benieuwd wat jullie denken dat de toegevoegde waarde is van de MARUG Pool 

voor marketingstudenten, omdat hoe het nu een beetje op mij overkomt is dat 

studenten bij jullie hun voorkeuren en hun verhaal moeten vertellen, vervolgens in 

een Excelbestand komen en dan eigenlijk exact dezelfde vacatures aangeboden 

krijgen die ze ook zelf op de site kunnen vinden.  

 

Bas Wagenmaker Ja, klopt. 

 

Rick Weening Dus waarom dan alle moeite doen als je ook zo kunt kijken.  
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Bas Wagenmaker Ja, als iedereen zo zou denken dan zouden we inderdaad een probleem hebben, 

alleen sommige MSc Marketingstudenten zijn iets minder actief en iets passiever dan 

anderen, maar die zijn ook wel echt geïnteresseerd in een baan, maar wij vinden het 

leuk en nuttig om ze te helpen en wij zitten natuurlijk iets dieper in de materie, de 

beschikbare vacatures, de randvoorwaarden, dan de informatie die een student krijgt 

als hij simpelweg even op die vacaturebank kijkt en de functieomschrijving leest, 

kunnen de campus recruiters en Ludo die daar eindverantwoordelijk voor is, die kan 

daar veel diepere informatie over geven dan ze via een website kunnen krijgen.  

 

Rick Weening Maar denk je niet juist dat de mensen die dus overgaan tot een gesprek met jullie en 

aangeven wat de voorkeuren zijn en dus ook actief op zoek zijn, dat actieve studenten 

zijn die ook al op de site kijken? Of merken jullie dat dat niet zo is? 

 

Bas Wagenmaker Dat zou gissen zijn, maar los van het feit of het een meerwaarde zou hebben om meer 

studenten te helpen, heeft het sowieso al een meerwaarde om te kunnen meten 

welke studenten waar worden geplaatst en dat weer terug te kunnen koppelen naar 

onze partners. Dus los daarvan heeft het nog een extra voordeel.  

 

Rick Weening En waar ik nog benieuwd naar was, dat was tijdens de ALV jullie idee toen jullie de 

recruiters presenteerden, toen werd gezegd dat ze los van elkaar zouden opereren. 

Toen vroeg ik ook aan jou van hoe ga je dat op elkaar afstemmen, zodat ze een beetje 

hetzelfde beeld uitdragen. Hebben jullie daar van tevoren bijvoorbeeld een paar 

afspraken voor gemaakt of hoe hebben jullie dat ingericht. 

 

Bas Wagenmaker Naar mijn weten zijn daar geen specifieke afspraken in, maar Ludo begeleid ze. Ik 

weet niet of jij nog een extra invulling hebt? 

 

Ludo Prinzen Ja, we hebben soms wel een vergadering met z’n vieren, dus met de drie campus 

recruiters en ik. En daarnaast hebben we een Google Drivedocument waarin de 

MARUG Pool ook staat en zij vullen die MARUG Pool ook in. Ze krijgen wel een 

training hoe ze dat Excelbestand moeten invullen, zodat er wel een beetje 

consistentie is, dus ze weten ook van elkaar wie zit er al in, wie is gemaild, dus wel 

wat meer overleg met elkaar dan we van tevoren hadden verwacht en daardoor 

zorgen we er voor dat een MSc Marketingstudent niet drie keer wordt benaderd.  

 

Rick Weening Oké en dan de laatste vraag ook over de recruiters. Merken jullie dat het positief 

wordt ervaren, dus dat het meer duidelijkheid schept van ik kan bij hen terecht of is 

het juist, wat bij ons zeg maar het geval is, is dat heel vaak het bestuur het 

aanspreekpunt is en op deze manier leg je dat dus ook bij andere mensen wat ook 

voor verwarring zou kunnen zorgen. Hebben jullie opgevangen dat het juist positief 

wordt ervaren of denken jullie misschien is dat anders. 
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Bas Wagenmaker De geluiden die we tot nu toe hebben gehoord zijn allemaal erg positief geweest en 

dat kwam ook met name juist omdat ze alleen maar bezig zijn met stages en 

vacatures en mensen daarmee helpen. Daarnaast is het zo dat het bestuur tijdens een 

evenement vaak te druk is om daar over te kunnen praten omdat ze operationeel het 

evenement moeten runnen en die jongens en die dame hebben daar nu wel de tijd 

voor om dat te doen. Dus met name de persoonlijke benadering werd heel erg 

gewaardeerd door de studenten. Dat is wat we tot nu toe hebben gehoord. Maar 

uiteraard zullen we blijven evalueren en op het moment dat dit niet het geval is, dan 

zullen we iets moeten veranderen, maar voor nu is dat dus niet zo.  

 

Rick Weening Oké, dankjewel.  

 

Jeroen Westerbeek Ik heb meerdere vragen. De eerste is hoe evalueren de MARUG campus 

recruiters zichzelf? Wat vinden zij er zeg maar van? Vinden ze het een goed iets of 

stelt het eigenlijk niet zoveel voor bijvoorbeeld?  

 

Bas Wagenmaker  Ludo, heb jij het hen wel eens gevraagd wat ze er van vonden? 

 

Ludo Prinzen Nou, niet zo concreet, maar kijk je houdt wel gewoon heel veel gesprekken met wat 

ze er van vinden of dat ze het echt daadwerkelijk waardeloos vinden en daarin 

hebben ze ook aangegeven dat ze hier en daar bijvoorbeeld meer 

verantwoordelijkheid wilden, daarom staan ze nu bijvoorbeeld ook op evenementen 

en zijn ze daar heel actief mee bezig. Daarnaast zijn we bezig om te kijken of ze ook 

de gesprekken kunnen voeren met MSc Marketingstudenten, dus dat ze nog meer 

weten over de bedrijven, zodat ze ook die begeleiding kunnen geven. Die geef ik op 

dit moment nog. Dus, ja, we kijken hier en daar of ze meer verantwoordelijkheid 

kunnen krijgen, maar dat was al het geval. De vraag was wat doen we nou eigenlijk 

allemaal en op basis daarvan hebben we ze meer verantwoordelijkheden gegeven.  

 

Jeroen Westerbeek Oké, goed. Dan de tweede vraag. De cursussen, waar worden die gehouden, 

want die mogen tegenwoordig volgens mij niet meer op het Zernike gehouden 

worden. 

 

Bas Wagenmaker De regels, zoals we allemaal weten, zijn af en toe iets duidelijker dan de andere keer 

en op dit moment voldoen wij nog wel aan de voorwaarden om het op de universiteit 

te mogen geven. Omdat er dus geen winstoogmerk is vanuit het bedrijf dat 

meewerkt, dus nu kunnen we het nog gewoon op de universiteit houden gelukkig. 

 

Jeroen Westerbeek Oké, mooi. En dan het laatste, over de Plusleden, de informatievoorziening 

daarvan. Ik vroeg me af, voor VESTING leden hebben we een almanak online, dan 

kunnen ze elkaar opzoeken, is dat iets waar jullie misschien naar toe moeten voor de 
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MARUG om voor de Plusleden te doen? Plusleden zijn toch zeg maar oud-leden, 

alumnileden?  

 

Bas Wagenmaker Ja, exact.  

 

Jeroen Westerbeek Is dit iets wat jullie misschien in de toekomst gaan doen voor jullie Plusleden 

of doen jullie dat al?  

 

Bas Wagenmaker Dat is zeker een goed idee. Ik weet eerlijk gezegd niet of onze Plusleden ook gebruik 

kunnen maken van onze app, of zij daar ook in kunnen inloggen. Ik weet niet of jij dat 

weet, Lotte? 

 

Lotte Logher Ja, in principe wel. De app is gewoon gekoppeld aan het Mijn MARUG-gedeelte van de 

website en daar kan gewoon iedereen die lid is inloggen. Dat kunnen de Plusleden 

ook en in principe kun je daar ook de andere MARUG leden opzoeken, dus ook de 

oud-leden die nog wel lid zijn bij de MARUG, de alumni, dus in principe kun je al op 

zoek gaan naar alumni op de website.  

 

Jeroen Westerbeek Goed, dankjewel.  

 

Ilse Grasmeijer Ik vroeg me af, jullie hebben de recruitmentfunctie van de MARUG zeg maar als 

speerpunt, jullie eerste beleidspunt. Ik zie nu best wel veel vinkjes staan, of alles is 

eigenlijk afgevinkt. Gaan jullie daar nog iets anders mee doen of hebben jullie nog 

andere ideeën over wat jullie de rest van het jaar gaan doen? 

 

Bas Wagenmaker Wat we met name hebben gedaan vanuit vinkjes is de basis gelegd om dit te blijven 

doen, dus er zijn nu heel veel nieuwe plannen uitgerold, maar dat betekent natuurlijk 

wel dat we die dingen moeten blijven uitvoeren en met name ook moeten blijven 

evalueren, zodat we kunnen optimaliseren om er uiteindelijk een goed adviesbeleid 

over te schrijven over hoe hier invulling aan moet worden gegeven.  

 

Ilse Grasmeijer Maar jullie hebben nu nog geen concrete dingen waarvan je zegt die staan al vast. 

 

Bas Wagenmaker Nee, we hebben nog geen concrete veranderingen ten opzichte van wat we nu in 

deze stukken hebben gepresenteerd.  

 

Ilse Grasmeijer Oké. Dan vroeg ik me af, jullie hebben nu die tweede begeleider in de raad van 

toezicht. 

 

Bas Wagenmaker Ja. 
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Ilse Grasmeijer In hoeverre is het nodig om op elke commissie een tweede raad van toezicht te 

zetten? Hoe merk je dat dat echt nodig is?  

 

Bas Wagenmaker Nou, we hebben zelf niet gewerkt in de situatie waarin er een iemand 

verantwoordelijk is, maar ik kan me voorstellen dat als je met twee paar ogen naar 

een bepaalde situatie kijkt, dat je daar altijd meerdere kanten van kunt bekijken en de 

situatie beter kunt afhandelen en daarbij is bij de MARUG natuurlijk de bonding met 

de leden heel belangrijk en vinden wij het ook heel leuk om actief betrokken te zijn bij 

de actieve leden en ze daarin te sturen. Dus daarom kun je beter met z’n tweeën zijn.  

Ilse Grasmeijer  En je denk dat dat meer werk dat dat oplevert doordat je allebei op de hoogte 

gehouden wordt dat dat geen probleem is?  
 

Bas Wagenmaker Ja, absoluut.  

 

Ilse Grasmeijer Ja, laatste vraag is met de alumnimail hebben jullie nu opgesplitst in meer 

interessantere onderwerpen voor alumni, of minder mail maar meerdere 

onderwerpen. Merk je ook bijvoorbeeld in clickratio’s dat de mails nu vaker gelezen 

worden door alumnileden? 
 

Bas Wagenmaker Voor de clickratio’s kijk ik even Lotte aan, ik weet niet of jij dat zo weet? 

 

Lotte Logher Nou, het is een beetje lastig vergelijken. Wat er vroeger altijd gebeurde is dat er niet 

echt informatiemails werden gestuurd, maar meer dat voor elk evenement waarbij 

Plussers aanwezig konden zijn, dat er een uitnodiging werd verstuurd specifiek voor 

dat evenement, dus het is heel lastig vergelijken. We hebben nu geloof ik een procent 

of veertig, vijftig die de mails opent, ook omdat de Plusinformatie binnenkort 

geupdate gaat worden. In elk geval, dat is dus nog niet super hoog, daar zijn we nog 

aan aan het werken, maar het is heel lastig vergelijken met hoe het eerder ging. Dus 

daar zou ik helaas niet heel veel over kunnen zeggen. 

 

Ilse Grasmeijer Dankjewel. 

 

Danieck Oude Lenferink Ik was benieuwd of je iets meer kunt vertellen over het matchen bij die pool? 

Dragen jullie bijvoorbeeld bij bedrijven verschillende studenten aan, van deze mensen 

kunnen interessant zijn of zoek je via de student een bedrijf waarvan je denkt dit is 

iets voor jou en wie coördineert dat? 

 

Bas Wagenmaker Ludo coördineert dit, dus ik denk dat het het makkelijkst is als jij hier antwoord op 

geeft? 

 

Ludo Prinzen Ja, het initiatief ligt altijd in dat opzicht bij de student, dus wij vragen eerst als er een 

student naar me toe komt die zegt ik ben op dit moment op zoek naar een stage of 
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baan of ik zie in de MARUG Pool dat hij over twee maanden op zoek is en dan ga ik 

samen met hem kijken of met haar kijken welke bedrijven hij of zij interessant vindt 

en dan gaan we die doorsturen naar de contactpersonen bij de desbetreffende 

bedrijven. Dus het is vanuit de student kijken van welk bedrijf vindt jij leuk en dan 

gaan we zo bezig.  

 

Pim Blom  Ja, ik had een paar vragen. De eerste, over de recruitmentfunctie stond dat het was 

opgenomen in de social mediaplanning. Wat bedoel je daar precies mee? 

 

Bas Wagenmaker Nou, wij hebben bepaalde momenten gereserveerd in de week om een post te doen 

en die post wordt dan gedeeld, niet alleen op onze website en Markante Media, maar 

ook op Facebook, op Twitter, op LinkedIn, dus dat wordt 360 graden online gedaan en 

die plekken worden onder andere gebruikt door het Media Team voor blogs voor 

inhoudelijke dingen, maar daar zijn nu dus ook plekken gereserveerd om naast 

inhoudelijke dingen ook de recruitment te promoten. 

 

Pim Blom Oké en wat voor posts zijn dat, want ik heb ze nog niet echt voorbij zien komen. 

 

Bas Wagenmaker Nou, je zag er eentje van bol.com meets Mariska Verstappen en dat is dan andersom, 

dat gaat dan over hoe haar proces ging in het zoeken naar een baan en het daar 

terecht komen en hoe haar ervaring is om bij bol.com te werken. Dat is natuurlijk ook 

heel fijn voor het bedrijf om een beetje aandacht te krijgen en employer branding, 

maar voor studenten die uiteindelijk aan het werk gaan is het natuurlijk ook heel leuk 

om hun verhaal te delen en voor anderen ook heel leuk om te lezen van hoe werkt 

dat nou eigenlijk, wat ga ik straks doen. We merken wel dat het goed gelezen wordt. 

 

Pim Blom  Ja, het zijn dus niet alleen zeg maar simpelweg advertenties van bedrijven. 

 

Bas Wagenmaker Nee. 

 

Pim Blom Dan had ik nog een vraagje over de algemene voorwaarden. Jullie hadden iets over 

dat je niet meer hoeft te betalen, maar alleen als je niet gaat naar de activiteit dat je 

dan een boete krijgt, maar je hebt natuurlijk het liefst dat je niet hoeft te betalen, 

maar gaan alle evenementen dan gratis worden. 
 

Bas Wagenmaker Nee, ik zal het straks nog even helemaal uitleggen als we daarop terugkomen bij het 

voorstel tot vastleggen van het huishoudelijk reglement, maar wat ik daarmee 

bedoelde is dat er in het verleden wel eens evenementen zijn geweest waar een 

bijdrage van drie of vier euro voor werd gevraagd bij de deelnemers om een stok 

achter de deur te hebben dat die studenten ook daadwerkelijk komen, want er wordt 

natuurlijk wel voor inbegroot voor catering en stoelen et cetera. Je wil niet met een 

half lege zaal zitten terwijl je vijftig mensen verwacht. Wat we nu doen is dat je niet 
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zegt tegen de studenten die komen oké je moet drie of vier euro betalen om te 

zorgen dat je komt, maar we zorgen dat je komt doordat je pas een bedrag moet 

betalen op het moment dat je niet komt en je niet uitschrijft voor een bepaalde 

termijn. Dus op het moment dat je gewoon komt en inschrijft, zal je nooit meer 

betalen dan je eigenlijk hoeft te betalen. Dus als het gratis kan, zal je het dan gratis 

krijgen.  

 

Pim Blom  Oké, ik snap het nog niet helemaal. Ik weet niet of de rest het wel snapt? 

 

Bas Wagenmaker Oké, ik zal een hele concrete voorbeeldsituatie geven. Stel we hebben volgende week 

een evenement en daar kan dan voor worden besloten dat er een 

deelnemersbijdrage wordt gevraagd van vijf euro en dat zorgt er dan voor dat jij 

denkt ik heb vijf euro betaalt dus ik ga er wel heen. Daardoor zorg je dat de mensen 

die zich inschrijven ook op het evenement komen, maar dat vinden wij niet een 

wenselijke situatie, want als het volgens de begroting ook gratis aangeboden kan 

worden, willen wij natuurlijk het gratis aanbieden en wat we nu doen is door middel 

van een huishoudelijk reglement kun je er gewoon gratis heen. Op het moment dat je 

je inschrijf en je niet voor de daarvoor gestelde uitschrijvingstermijn afmeldt, krijg je 

die boete van vijf euro. Dus eigenlijk is het voor leden, de bedragen zal je straks zien, 

maar in principe ga je er niet op achteruit, alleen maar op vooruit, tenzij je buiten de 

gestelde termijn uitschrijft. Dus het kan eigenlijk alleen maar voordelen hebben. 

 

Pim Blom Gewoon naar de activiteit komen dus.  

 

Bas Wagenmaker Ja, precies. 

 

Pim Blom En ik had nog een laatste vraag, waar was die ook alweer? Daar kom ik straks 

misschien nog op terug. 

 

Rick Weening Zou ik misschien nog mogen inhaken op dat betalen met activiteiten, want ik had 

laatst… 

 

Bas Wagenmaker We doen straks sowieso nog een tweede vragenronde.  

 

Rick Weening Ja, maar het gaat over dit punt.  

 

Bas Wagenmaker Oké, dan is het misschien handig. 

 

Rick Weening Want we hadden laatst een discussie, omdat bij ons ook voorkomt dat er soms een 

euro wordt betaald voor activiteiten en wij dachten dat er misschien ook iets 

belastingtechnisch achter zit. Dus ik weet niet of jullie daar naar hebben gekeken met 

de juridisch specialist? 
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Bas Wagenmaker  Daar heb ik zelf geen antwoord op, wellicht dat het straks even bij de financiële 

stukken kan worden gevraagd. Of misschien wil Coen daar nu… 

 

Rick Weening Het is ook niet dat ik nu een antwoord wil of dat jullie dat weten, maar wij zaten daar 

gewoon zelf over na te denken. Dus ik was benieuwd of jullie daar naar hadden 

gekeken. 

 

Bas Wagenmaker Hebben we nog niet gedaan, maar volgens mij moet dit geen probleem zijn, want 

evenementen worden wel vaker gratis aangeboden. Het is niet zo dat dat nooit 

gebeurde, dus het lijkt me dat het goed zit, maar ik zal er nog even naar gaan kijken 

voor de zekerheid.  

 

Gert-Jan Hobma Yes, ik had een aantal vraagjes, eerst een wat makkelijkere. Die dominante 

Facebookgroep, is dat een continue, doorlopende of is dat voor elk jaar MSc 

Marketing een nieuwe groep? 

 

Bas Wagenmaker Dat wordt elk jaar opnieuw opgezet, want er is bijvoorbeeld een Facebookgroep die is 

al drie jaar oud en daar zitten honderden mensen in, maar dat is eigenlijk helemaal 

niet meer relevant, omdat ook het curriculum steeds wordt veranderd en je met 

mensen in een groep zit waarmee je nooit zult studeren, tenzij je natuurlijk een paar 

laatbloeiers hebt die er iets langer over doen dan een jaar, maar over het algemeen 

merken dat hij actief het beste gebruikt wordt en het meest relevante inhoud krijgt 

doordat je elk jaar een nieuwe groep opzet. 

 

Gert-Jan Hobma En hoe denk je dat dit de komende jaren ook de dominante Facebookgroep zal 

blijven, want misschien is er straks wel iemand die marketing gaat doen die in de 

zomer alweer een nieuwe groep opricht waar dertig mensen allemaal in die groep 

gaan en voor jezelf is het heel moeilijk dan om nog de dominante groep te maken.  

 

Bas Wagenmaker Dat kan zeker, dat gebeurt. Echter hebben wij nu dat merkten hoe sneller je er bij 

bent, en dat is eigenlijk als ons bestuursjaar begint in mei, dan wordt daar al aan 

begonnen en tot nu toe, naar mijn weten, is het altijd gelukt om de dominante groep 

te krijgen, maar het is wel belangrijk om daar bewust van te zijn dat je dat moet doen. 

Vandaar dat het ons speerpunt is om daar mee bezig te zijn en dat zullen we volgend 

jaar natuurlijk weer doorgeven.  

 

Gert-Jan Hobma Snap ik. En dan die InDesigncursus die eerst door de Intern of PR/Promo, ik weet niet, 

werd gegeven, wie doet dat nu? Welke partij? En zijn er kosten aan verbonden of is 

het gratis? 
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Bas Wagenmaker Dat doet Mulder Opleidingen als ik het goed zeg en dat is een partij in Groningen. 

Bedoel je trouwens de functiespecifieke begeleiding? 

 

Gert-Jan Hobma Ja, die InDesigncursus en Photoshopcursus.  

 

Bas Wagenmaker Want we hebben er een voor actieve leden om ze te helpen, dat is onze 

InDesigncursus en die wordt nu gegeven door WM Veenstra en we hebben een 

aparte cursus in blok vier waar iedereen zich voor in kan schrijven en die wordt 

gegeven door Mulder Opleidingen vooralsnog, volgens mij is het contract al 

ondertekend, maar daar zijn wel kosten aan verbonden, maar hoe hoog dat bedrag is 

dat weet ik niet. Dat kun je straks misschien zien. 

 

Gert-Jan Hobma Oké. En dan vroeg ik me af, want je zei voor de mensen die zich ingeschreven hadden 

voor de Career Day, dat verplichte vak voor marketing, mag je die mensen zomaar 

targetten zonder dat zij daar expliciet toestemming voor hebben gegeven? Want 

volgens mij als zij zich inschrijven voor een evenement dat verplicht wordt gesteld 

door de vakgroep, dan krijg jij als MARUG die e-mailadressen, maar dan mag MARUG 

die e-mailadressen niet gebruiken voor MARUG-specifieke doeleinden, maar alleen 

voor die doeleinden voor de Career Day. Zijn jullie er achteraan gegaan, want volgens 

mij, was daar een expliciet vinkje voor voor die mensen? 

 

Bas Wagenmaker Ik snap wat je bedoelt en dat is ook de reden dat we ze nog niet benaderd hebben, 

want dat willen we eerst uitzoeken voor we dit kunnen doen. 

 

Gert-Jan Hobma Ik kan je zo zeggen, dat mag niet. Wij hebben daar al eerder, tenminste andere 

partijen die ons daar al op hebben gewezen. Er moet expliciet toestemming worden 

gegeven, anders kunnen er boetes aan zitten van tienduizenden euro’s. Ik denk niet, 

dan moet er wel aangeklaagd worden, maar volgens mij wil je gewoon het risico niet 

lopen. 

 

Bas Wagenmaker  Een andere optie die we nog kunnen gebruiken, is nog een idee wat we hebben, dat 

we het middels de vakgroep doen waar we erg goede banden mee hebben en zij 

hebben gelukkig wel ooit ergens een vinkje neergezet dat ze hen te allen tijde mogen 

benaderen, ook over de MARUG. Dus wellicht dan die contacten aanspreken om dit 

voor elkaar te krijgen.  

 

Gert-Jan Hobma Ja, slim. Dan ook deels inhakend op wat Rick al zei, de toegevoegde waarde van de 

MARUG Pool. Ja, alle MARUG stages en vacatures die staan in principe ook op de 

MARUG website op de vacaturebank. Ik kan me voorstellen, ja het is deels, vooral aan 

Ludo gericht, ik kan me voorstellen dat je contact hebt met bedrijven die wel 

eventueel interesse zouden hebben om ook op de MARUG vacaturebank te komen, 

wat op zich wel hele interessante stages of vacatures zouden kunnen zijn, maar die er 
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dan uiteindelijk niet voor kiezen om op de MARUG website te staan om 

kostenredenen of andere redenen. Bemiddel jij ook voor die vacatures en stages voor 

de MARUG Pool of zijn dat alleen de vacatures en stages die in de MARUG 

vacaturebank staan waar jij voor bemiddelt.  

 

Ludo Prinzen Door dus dat bedrijven die niet meedoen aan iets van de MARUG, zoals een 

partnership of een vacaturebank, of ik daar ook voor bemiddel? 

 

Gert-Jan Hobma Ja, tenminste ik weet niet of elke partner van jullie die meedoet aan bijvoorbeeld 

Career Day of die meedoet aan het Congres ook op de website staat, maar in ieder 

geval de bedrijven die niet op de website staan, bemiddel jij daar ook voor? 

 

Ludo Prinzen In principe niet. In principe hoort dat bij de vacaturebank. 

 

Gert-Jan Hobma Ja. Nee, is goed. Ja, dat was hem denk ik.  

 

Anne Alsem Ik heb twee vragen. De eerste gaat ook over de MARUG Pool, want je zei, Ludo, dat jij 

al die studenten zeg maar koppelt aan bedrijven, maar hoe ga je dat doen als de 

MARUG Pool straks ineens heel groot wordt? Is het het doel om er steeds meer 

mensen in te krijgen, gaan jullie daar een commissie op zetten, hoe pakken jullie dat 

aan? 

 

Ludo Prinzen Ja, dat is een goede vraag. Daar hadden we het de vorige keer ook over bij de ALV en 

daarvoor kunnen we dan bijvoorbeeld de campus recruiters, die kunnen daarbij 

helpen. We zijn nu al bezig met het traject dat ze dingen over gaan nemen, dus ik zie 

daar voor hen wel een goede kans.  

 

Anne Alsem Oké en dan nog een korte vraag over de functionele cursussen. Bas, jij vertelde dat 

alle externen en penningmeesters een salestraining krijgen, maar ik vroeg me af wat 

het nut is van een salestraining voor de penningmeesters? Kunnen die niet beter een 

ander soort cursus krijgen? 

 

Bas Wagenmaker Klopt, we hebben gekeken naar de mogelijkheden voor een penningmeestercursus. 

Echter hebben wij gemerkt dat onderhandelen niet alleen gaat over geld dat binnen 

moet komen, maar ook geld dat uitgegeven moet worden. Zo is Coen wel eens aan 

het bellen en aan het zorgen dat er ergens afgedongen wordt in de prijs en ook dat 

vereist overtuigingskracht en heeft heel veel raakvlakken met sales. Vandaar dat wij 

nu hebben gekozen om dit wel onder een paraplu te scharen, maar mocht er iets op 

ons pad komen dat belangrijker is, wat waarde biedt, maar ook binnen het budget 

past, dan zullen we dat natuurlijk ook meenemen in de overweging. 
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Ludo Prinzen Als ik hier op mag inhaken, wij zagen ook dat er ook bij ons twee echte 

penningmeesters zijn en de rest van de penningmeesters zijn Extern II. Jij bent de 

enige die alleen penningmeester is en die van de RD en die van de RD heeft ook heel 

veel ervaring met bellen en was in de zomervakantie ook veel aan het bellen, dus ja 

we zagen ook de penningmeesters zo. En jij bent zelf ook Extern II.  

 

Coen Zweers Dan zijn we er toch?  

 

Anne Alsem Dankjewel.  

 

Sten Stein Ja, ik had ook een vraagje over de MARUG Pool. Ik was benieuwd of je in de 

effectiviteit of je verschil merkt tussen de oude situatie waarin mensen via de website 

dan vacatures vonden en vervolgens gingen solliciteren en nu via de Pool. Zie je 

bijvoorbeeld dat meer mensen nu uiteindelijk terecht komen bij een bedrijf dan toen 

het via de website alleen was? Heb je dat al geëvalueerd met bedrijven bijvoorbeeld 

qua aantal aanmeldingen vanuit de MARUG?  

 

Bas Wagenmaker Nou, we hebben, ja, jij mag het ook wel beantwoorden.  

 

Ludo Prinzen Ja, we zien een enorme groei. Kijk, het zijn twee dingen. Je ziet het veel beter. Je ziet 

ook daadwerkelijk dat er iemand daadwerkelijk bij L’Oréal gaat werken, dus dat is 

bijvoorbeeld het eerste en daarnaast, je kunt ze veel beter begeleiden. Dus ze komen 

eerst naar je toe van we willen bij Nestlé. Oké, prima, dan ga je naar Nestlé toe. Als 

dat dan niet lukt, kun je ze helpen om het bijvoorbeeld bij L’Oréal of Heineken te 

proberen, dus op die manier kun je ze ook veel meer begeleiden als ze een keer 

afgewezen worden en zo zien we dat de afgelopen vier, vijf maanden zijn er acht 

mensen aan een baan geholpen via de MARUG en dat is ook een beetje het voordeel. 

Van vorig jaar hebben we daar niet exacte cijfers van, omdat het nooit echt 

gedocumenteerd is. Dus is weet niet precies of er een enorme groei is, omdat we het 

van vorig jaar niet weten. We weten in ieder geval wel dat de bedrijven zijn, er zijn 

een stuk of wat bedrijven die ik veel heb gesproken en die zijn onwijs tevreden 

daarover.  

 

Sten Stein Dan nog een klein vraagje over de campus recruiters. Ik zag bij de vacatures dat als je 

geïnteresseerd bent, moet je contact met jou opnemen volgens mij. Waarom hebben 

jullie niet eigenlijk in eerste instantie ook gelijk dan daar de gegevens van de campus 

recruiters zet. Tenminste, ik denk misschien ik zou me kunnen voorstellen dat het wel 

een lagere drempel voor een student zou zijn om op zo’n campus recruiter af te 

stappen in plaats van het bestuur gelijk te benaderen.  

 

Ludo Prinzen Onder de vacatures staat mijn naam, omdat ik de precieze kennis heb van de stages 

en vacatures. Op dit moment heeft niet, hebben niet alle campus recruiters van elke 
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stage en vacature alle kennis die ze kunnen hebben en die probeer ik wel te hebben, 

dus daarom hebben we mijn naam er onder gezet. 

 

Bas Wagenmaker Ze staan tegenwoordig ook op de website, de campus recruiters, onder carrière, dus 

daar kunnen ze wel gevonden worden.  

 

Lise Boxum Ja, ik had een vraagje over het ComMa Congres en de Career Day, want ik zag ze 

eigenlijk een week na elkaar plaatsvonden. Nou weet ik niet of dat bewust gedaan is, 

maar is het handig om die twee formele evenementen zo vlak na elkaar te plannen?  

 

Bas Wagenmaker Nou, voor deze evenementen was het best wel een verschillende doelgroep, want 

Career Day is echt gericht op MSc Marketingstudenten en het Commotie-evenement 

is bijvoorbeeld meer voor studenten die in de beginfase van hun studie zitten, dus 

wat dat betreft hebben we daar geen problemen ondervonden.  

 

Lise Boxum Oké, dankjewel.  

 

Renée van Dijk Een super goede presentatie, ook een goede opmaak. Ik heb een hele waslijst met 

vragen die niet over de MARUG Pool gaan. Ten eerste ben ik natuurlijk heel erg 

benieuwd hoe het gaat met de werving en de selectie en of er interesse is in de 

commissies?  

 

Bas Wagenmaker Ja, Renee, ik denk dat jij het wel leuk vindt om daar over te vertellen. 

 

Renee Bouwens Ja, dat gaat allemaal goed. Op dit moment zijn we nog bezig met de sollicitaties voor 

Commercial Night en die zal aankomende donderdag bekend worden gemaakt en dan 

gaan we op Actieve Leden Weekend. Tot nu toe is het eigenlijk allemaal goed gegaan 

met alle commissies, dus het verloop tot nu toe goed.  

 

Renée van Dijk Oké, dan was ik ook benieuwd hoe het gaat met de samenwerking met de EBF met de 

Recruitment Days of dat dit jaar weer goed gaat? 

 

Bas Wagenmaker Dat gaat tot nu toe zeker naar wens. 

 

Renée van Dijk Oké, mooi. Ja, je noemde aan het begin een beetje RUGCIC en ik was eigenlijk wel een 

beetje benieuwd… 

 

Bas Wagenmaker Ik zat er al op de wachten. 

 

Renée van Dijk Ja, want hoe zien jullie de toekomst en wat hebben jullie daarmee gedaan het 

afgelopen half jaar, want misschien achter de schermen zijn jullie daar heel druk mee 
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bezig geweest, maar ik heb het zelf niet zo heel erg meegekregen, dus daar ben ik wel 

heel benieuwd naar. 

 

Bas Wagenmaker Nou, op het moment hebben we aankomende donderdag alweer het Plus Inhoudelijk 

Evenement, het CIC seminar in Putten. Ik geloof dat er zes aanmeldingen zijn van 

Plussers naast het bestuur en het Congres Bestuur, dus we zullen daar met een 

mannetje of veertien, vijftien zijn vanuit de MARUG, dus dat is sowieso wel leuk. En 

wat we verder nu dus doen, is dat we in gesprek zijn geweest met Jelle en we hebben 

overlegd wat wij aan meerwaarde aan hem kunnen bieden en wat hij voor ons zou 

kunnen doen en daaruit is dus de samenwerking gekomen, of de uitgebreide 

samenwerking met het opnemen van afstudeerstages in ons aanbod. Dus we hebben 

al stappen gemaakt ten opzichte van afgelopen jaren, maar vooralsnog hebben we 

geen ideeën om dit nog verder uit te breiden, maar mocht je daar ideeën voor 

hebben, dan staan we daar natuurlijk zeker voor open.  

 

Renée van Dijk En zien jullie nog dat de MARUG onder het CIC gaan vallen het komende jaar of de 

komende jaren? 

 

Bas Wagenmaker Het is wel een optie waar afgelopen tijd zeker aan gedacht is, maar op het moment is 

dat nog niet nodig en zitten we nog heel gezellig op het interim met alle andere 

verenigingen en is het nog niet van dusdanige toegevoegde waarde om het wel daar 

onder te schalen. 

 

Renée van Dijk Meer omdat zij natuurlijk 33 partners hebben, dus veel meer stages dan de MARUG 

partners nu, dus wellicht als je dat zou kunnen integreren dat je nog een groter 

aanbod hebt en dat de hele MARUG Pool nog interessanter zou zijn. 

 

Ludo Prinzen Als ik daar op in mag haken, waar RUGCIC heel goed in is, is de afstudeerstages. Die 

hebben we dus ook toegevoegd aan de MARUG Pool, dus er is al een heel aantal 

bedrijven dat partner is van RUGCIC die nu op de vacaturebank staan en we zien ook 

heel veel MSc Marketingstudenten die een afstudeerstage willen, wat eigenlijk heel 

lastig was via ons, omdat je dan ook de combinatie hebt met de vakgroep en al dat 

soort dingen waar ik helemaal geen verstand van heb, dus die studenten die daar op 

zoek naar zijn, worden ook doorgestuurd naar Jelle en die krijgen daar de begeleiding 

en we zien bijvoorbeeld dat er al, als ik het goed heb, een iemand die is bij Vodafone 

stage gaan lopen en volgens mij is er een heel aantal anderen die bij Jelle op gesprek 

gaan. 

 

Renée van Dijk Maar verliezen jullie niet als MARUG dan partners? Dat ze via het CIC, want dat 

geldbedrag gaan ze nooit voor MARUG neerleggen denk ik. Dat ze via eigenlijk 

dezelfde service krijgen via het CIC als dat de MARUG aanbiedt? 
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Ludo Prinzen Het is niet dezelfde service, omdat bij RUGCIC en voor ons ligt bij RUGCIC de focus op 

afstudeerstages. Dat is ook waarom die partners er zijn en als ze op zoek zijn naar een 

gewone stage of een vacature, dan kan dat niet bij die desbetreffende bedrijven en 

zullen we ze ook niet doorsturen naar RUGCIC, dus het zijn echt twee aparte doelen. 

 

Renée van Dijk Oké, nee duidelijk.  

 

Bas Wagenmaker Dus we hopen er meer studenten mee te bedienen, want iemand die een 

afstudeerstage wil die kon in eerste instantie niet bij ons terecht, dus die kunnen we 

nu wel helpen.  

 

Renée van Dijk Oké en op de afgelopen Plusborrel waren er heel veel jonge Plussers, maar het aantal 

oudere Plussers was iets minder denk ik. Hebben jullie wellicht hier een plan voor om 

de borrel net zo druk te houden, maar wellicht ook de wat oudere Plussers aanwezig 

te houden? 

 

Bas Wagenmaker Nou, wij denken dat een beetje de kern van het probleem ook ligt bij de up to date-

heid van het adressenbestand. Hoe ouder Plusleden worden, hoe minder up to date 

dat natuurlijk is, dus ook met het lustrum in aantocht hebben we besloten om alle 

actieve leden, in ieder geval van de afgelopen vijf jaar en meer als we de tijd vinden, 

actief te benaderen om een adressencheck te doen en te kijken of alles nog up to 

date is en op die manier hopen we ook de Plusborrel beter bezocht en ook de 

gemiddelde leeftijd wat omhoog te krikken.  

 

Renée van Dijk Oké, had ik nou nog een vraag? Ja, ik was nog benieuwd of de Pre-MSc Marketing ook 

gaan betrekken bij eventuele evenementen om de dekkingsgraad van het aantal 

leden, want volgens mij is daar nu nog niet echt een evenement voor?  

 

Bas Wagenmaker Nee, klopt.  

Renée van Dijk Hoe kijken jullie daar voor de toekomst naar? 

 

Bas Wagenmaker We hebben hier zelf nog geen focuspunt van gemaakt, dus wellicht dat dat iets is voor 

het adviesbeleid, maar wij hebben dit jaar echt gekozen, zeker in combinatie met 

recruitment, om ons echt te focussen op de MSc Marketing en daar viel ook nog veel 

te behalen, dus wij hebben gekozen om ons in eerste instantie daar op te focussen.  

 

Renée van Dijk Oké en dan tot slot, jullie hadden al die trainingen en cursussen en wellicht is het ook 

leuk om daar bijvoorbeeld nog een sollicitatietraining voor de MSc Marketing, 

bijvoorbeeld zo’n capaciteitentest en assessmenttraining, want volgens mij is dat 

waar iedereen momenteel als MSc Marketingstudent tegenaan loopt, dat ze er nog 

niet zoveel van kunnen en dat is denk ik waar de MARUG zeker een aanbod kan gaan 

genereren.  
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Bas Wagenmaker Ja, hier zijn we ons zeker bewust van. Op het moment sturen wij ze door naar Risk die 

nog wel die assessmenttraining aanbiedt, maar we zijn ook aan het kijken naar optie 

om het zelf te gaan aanbieden. 

 

Renée van Dijk Oké, top. Nou, nogmaals dankjewel. 

 

Tweede vragenronde 

 

Lieke Vossen Ik was nog even heel benieuwd naar die AdWordsdeal, want hebben jullie ook 

overwogen om met Facebookpromotiecampagnes aan de slag te gaan en, 

aansluitende vraag, kunnen ook commissies uiteindelijk zelf gaan inkopen om daar 

promo te doen voor hun eigen evenementen? 

 

Bas Wagenmaker Nou, Facebook doen we al. Voor de inhousedag van Capgemini is daar al gebruik van 

gemaakt en als daar behoefte aan is, dan doen we dat ook zeker, want we hebben 

ook bij die inhousedag gemerkt dat het wel echt effectief is en wij hebben slechts 

tienduizend euro, dus we moeten even kijken of het past als commissies daar ook 

gebruik van gaan maken, maar ik denk wel dat dat zeker ruimte voor is. 

 

Lieke Vossen Oké, leuk. En dan laatste vraag, toch nog weer even over de MARUG Pool, maar dan 

ook richting Renee en Ludo een beetje samen, want jullie zijn samen verantwoordelijk 

voor dit punt en ik denk ook dat dat erg krachtig is, want de intern is natuurlijk 

verantwoordelijk voor het werven van studenten en is daar ook heel goed in en ik was 

vooral benieuwd van nu pakt vooral Ludo veel op, zijn jullie ook samen hierin, hoe is 

jullie samenwerking hierin? Ben jij ook bijvoorbeeld bezig met de campus recruiters? 

 

Renee Boukens Nee, op dit moment is campus recruiters wel echt meer Ludo’s ding. Voor de MARUG 

Pool heb ik wel in het begin wat geholpen en gekeken hoe we dat wat optimaler 

kunnen doen, maar meer Ludo en ik die het samen daarover hebben gehad. Ik heb 

wel contact gehad met een paar mensen, maar het is nog een beetje lastig om dat 

precies aan te vullen, want ik heb niet altijd evenveel kennis over alle vacatures en 

stages, dus dat is een beetje het lastige hier aan en we moeten nog even gaan kijken 

hoe we dat precies gaan aanpakken, want ik merkte heel erg op het moment dat ik 

sollicitaties heb, dat ik niet zoveel tijd daarvoor had, dus dat het moment dat ik er tijd 

voor heb, dat is niet altijd gelijk, dus dat was nog een beetje lastig combineren en op 

dit moment moet ik wel toegeven dat, ja, Ludo het voornamelijk doet. 

 

Lieke Vossen Ik kan me voorstellen dat voor de toekomst het ideale plaatje is dat de studenten via 

jou binnenkomen en via Ludo uiteindelijk worden gekoppeld aan de bedrijven of dat 

daar meer een samenwerking komt.  
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Bas Wagenmaker Dat was ook inderdaad onze gedachtegang achter deze combinatie van 

verantwoordelijkheid. 

 

Lieke Vossen Ja, dankjewel.  

 

Het secretarieel halfjaarverslag wordt vastgesteld. 

 

8. Financieel halfjaarverslag 2015-2016 

Coen Zweers geeft een korte presentatie. 

 

9. Mogelijkheid tot vragen over het financieel halfjaarverslag 2015-2016 

Steven Kortstee Coen, dankjewel. Ik kom natuurlijk niet echt als een verrassing, dus ik houd het  

kort. Ik ben benieuwd, je staat nu op een kleine plus, je hebt de tweeduizend heb je 

vanaf de subsidies naar de acquisitie geschreven, maar ik zie dat Ludo al best wel het 

een en ander had binnengehaald. Is die 22.000 nog steeds realistisch of wat ga je 

doen nu die 22.000, ja, mocht die gehaald worden, mocht dat meer worden, wat ga je 

dan doen? Waar gaat het geld in zitten? 

 

Coen Zweers Nou, goed, wat afgelopen jaar is ingezet, willen we graag voortzetten indien  

mogelijk, dus mochten we het halen, is dat natuurlijk heel positief, mocht het meer 

zijn dan wat begroot is, dan proberen wij net als afgelopen jaar een aantal contracten 

net naar het volgende boekjaar door te schuiven, waardoor de work load voor een 

extern minder wordt en meer verspreid over het hele jaar.  

 

Steven Kortstee Oké, dankjewel, duidelijk. En ik weet niet hoe, aangezien Niels er zit, heb je enig  

idee hoe Niels ongeveer was op dit moment als vergelijkingsmateriaal? 

 

Niels van Bussel Dat was ik denk drieduizend, viel wel mee. Nu bij de HALV bedoel je toch?  

 

Steven Kortstee Ja, zeg maar hetzelfde meetmoment. Maar dus die 22.000 die wordt wel 

waarschijnlijk, daar is wel over nagedacht dat die waarschijnlijk nog… 

 

Coen Zweers Ja, mocht het gehaald worden, dan gaan wij proberen een aantal contracten iets  

door te schuiven, zodat, ja, met name wat andere verenigingen in de zomer doen, die 

zomergesprekken, dat moeten wij ook naar toe om het wat soepeler te maken 

verdeeld over het jaar. 

 

Steven Korstee Dankjewel. 

 

Lieke Vossen Ja, ik studeer natuurlijk wel marketing, maar ik ben wel heel erg benieuwd ook  

naar lustrumuitgaven en ik snap het even niet. Misschien stel ik wel een domme 

vraag, want de penningmeester van lustrum vroeg het ook niet, maar ik zie hier 
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voorziening lustrum nul euro staan, voorziening lustrum 13.113 en voorziening 

lustrum 13.536 staan. Hoe kan dat? 

 

Coen Zweers Ja, nee, klopt. Ja, dat is van tevoren eigenlijk zo gedaan. Er is geen aparte  

voorziening gemaakt voor het lustrum. Het is gewoon direct op de winst-

verliesrekening, in dit geval dus van het lustrum, terecht gekomen, waardoor als je 

kijkt bij MARUG evenementen en activiteiten winst-verlies, of de begroting, kun je 

zien dat er dus 11.613 euro als baten staat en 13.536 als lasten en dat is dus precies 

dat verschil. 

 

Lieke Vossen Dus het bedrag dat lustrum heeft is 13.536? 

 

Coen Zweers  Het is gewoon rechtstreeks op de winst-verliesrekening, dus je hebt het wel, maar  

het is gewoon direct op de winst-verliesrekening gezet en dus geen aparte 

voorziening voor aangemaakt.  

 

Ludo Prinzen Je hebt gewoon 13.500.  

 

Rick Weening Ja, de eerste vraag ging eigenlijk ook over de acquisitie, en dat is dan misschien  

meer voor Ludo, maar we zaten op de ALV en toen werd er ook verteld dat er toen 

vanuit vorige jaren dingen waren doorgeschoven, dus die zou je dan nu terug moeten 

zien in deze acquisitie denk ik, maar mijn vraag is nu, jullie zijn nu redelijk positief, 

maar mijn vraag is meer is de 22.000 wel realistisch, want je hebt naar mijn idee toch 

alle gesprekken in de zomer en als je nu nog meer dan de helft moet, dan vind ik dat 

best wel veel. 

 

Ludo Prinzen Nou, bij de MARUG is dat tot nu toe niet zo dat je alles in de zomer aan  

gesprekken hebt. Je hebt wel gesprekken in de zomer, maar daar zitten niet alle 

inkomsten aan. Zo hadden ze vorig jaar 1700 euro behaald, dus dat is gewoon bij de 

MARUG niet zo. We hebben niet voor niets zo’n hoog getal voor ons in vergelijking 

met vorig jaar, omdat dus toen mijn voorganger die heeft doorgeschoven en daarom 

is het dus in vergelijking met vorig jaar veel hoger. Alle bestaande, heel veel 

bestaande partners die de MARUG nu heeft die contracten lopen af in december of 

maart, april, kortom als die contracten verlengd worden, dan krijg je dus al heel veel 

duizend euro binnen.  

 

Rick Weening Maar dan is, ik weet niet precies waarom jullie dat doen met dat doorschuiven,  

maar is het dan niet een idee om als je nu al verwacht dat het weer nodig is om het 

nu gewoon bij jullie omhoog te gooien, zodat je niet elke keer dat doorschuiven hoeft 

te doen? 

 

Ludo Prinzen Het punt daarvan is eigenlijk dat je, op dit moment heb ik dus heel veel contracten  
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die aflopen in maart en april. Dat betekent dat er het hele jaar vanuit ga dat die 

contracten verlengd kunnen worden, maar als die niet verlengd worden, dan is er ook 

niet de tijd om dat te compenseren, dus we proberen het zwaartepunt van de 

acquisitie, die nu dus bij het einde ligt, naar het begin te halen, zodat je aan het begin 

weet oké welke partners verlengen, welke partners verlengen niet, zodat we dan nog 

een half jaar of een jaar de tijd hebben om eventuele gaten te vullen.  

 

Rick Weening Oké, maar dan zeg je dus tegen je partners van laten we dan pas een contract  

afsluiten, want dat is voor ons boekhoudtechnisch makkelijker. 

 

Ludo Prinzen Ja, bijvoorbeeld. Het kan zo zijn, kijk we hebben een paar partners, dat we zeggen oké 

we beginnen alle onderhandelingen al wel en we gaan kijken wat we gaan doen voor 

komend jaar en de startdatum die is in plaats van 1 april, is die 1 mei of 1 juni en dan 

krijgen ze een maand gratis. Dat is voor ons het wel waard.  

 

Rick Weening Oké, dan had ik nog een vraag over de borrelkosten, want we zitten nu ongeveer  

op de helft en er is nog minder dan de helft uitgegeven. Betekent dat dan dat 

inderdaad de laatste borrel heel leuk worden met bijvoorbeeld weer zo’n gin-tonic-

actie?  

 

Coen Zweers  Ik probeer altijd te overtuigen dat je wat meer moet gaan drinken op zo’n avond,  

maar gelukkig hebben we lustrum en… 

 

Rick Weening Maar dat valt ook onder de borrelkosten?  

 

Coen Zweers Nee, maar de borrelkosten van de MARUG borrel die precies in de lustrumweek  

samenvalt met het lustrum, dus we gaan dat wat groter aanpakken. 

 

Rick Weening Oké, nice. Dat wat het. Dankjewel.  

 

Martin Knipper Ja, ik had twee kleine vraagjes. Ten eerste over de acquisitie van de MAN, de  

marketingassociatie Nederland als ik het goed heb. Keurig volgens de begroting, 

alleen vroeg ik me af waarom staat het er nog op als je zeg maar niks verwacht en is 

dat iets voor de toekomst om het er af te halen? 

 

Bas Wagenmaker Ik denk dat ik daar het makkelijkst antwoord op kan geven als bestuur van de  

MAN. Op dit moment is het zo dat als de MAN meer dan 10.000 euro acquisitie 

binnen haalt, de lokale associaties een percentage daarvan krijgen als ze iets 

doorsturen. Echter is die 10.000 nog nooit gehaald, dus op dit moment is dat ook niet 

gebeurt, maar daar kan ik dus nu ook nog niks over zeggen of dat in de toekomst zal 

gaan gebeuren. 
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Martin Knipper Oké, duidelijk. Dan nog over de kosten voor IT, want daar zitten de kosten voor de  

vacaturebank volgens mij al bij in, maar je zit nog niet echt op de helft, maar de 

aangepaste begroting is wel hetzelfde gebleven. Verwachten jullie daar nog hele hoge 

kosten of is dat iets van dat weten we nog niet? 

 

Coen Zweers Hetgeen dat begroot is, is ten opzichte van vorig jaar sowieso hoger en dat komt  

dus omdat die vacaturebank er bij zit. Als je naar de rest van de kosten kijkt, zijn dat 

kosten die aan het eind van het jaar op ons bordje komen en uiteindelijk komen we 

dan weer op datzelfde bedrag uit.  

 

Kirsten Berends Ja, ik had een vraag over de borg, want wat is dat nou eigenlijk, want ik weet dat  

het er al een tijdje op staat, maar wat houdt het precies is? En misschien wordt het 

een keer tijd dat het er af gaat? 

 

Coen Zweers Ja, mee eens. Ja, 250 euro is een beetje een gek bedrag dat daar staat. Dit komt  

voort uit computers die op een gegeven moment vanuit de RUG dan wel via de EBF 

beschikbaar gesteld werden voor ons waar we borg voor moesten betalen. Ik ben hier 

verder zelf nog niet achteraan gegaan, maar het is iets wat ik de aankomende weken 

even goed ga bestuderen en het lijkt me ook dat dat dan verdwijnt.  

 

Kirsten Berends Oké, dan heb ik eigenlijk alleen nog een opmerking. Ik heb het er ook wel een paar  

keer met je over gehad en ik ben nog steeds van mening dat als je iets aanschaft, een 

computer of dat soort dingen, dat je wel afschrijft en dat dat ook de meest nette 

manier is. Ik wilde nog even de opmerking maken. 

 

Coen Zweers Nee, mag. Kijk, als je een bedrijf hebt, wil je een constant resultaat boeken en als  

je dan in een keer iets aanschaft, dan heeft dat behoorlijk impact op je resultaat en 

als je het afschrijft dan valt het allemaal wel mee. En wij doen dat eigenlijk een beetje 

andersom, dus door middel van een voorziening is er geld beschikbaar en wordt iets 

aangeschaft en daarmee het product of de activiteit die je dan hebt gewoon gelijk in 

een keer afgeschreven. Nu vraag je je af van kan dit? Naar onze mening kan dit 

gewoon wel. Ja goed, het is wij werken zo en dan geef je het in een keer uit en de rest 

werkt met een afschrijving werkt zo. Ja, linksom rechtsom zo is hoe wij dat in principe 

doen. Wel ben ik van mening dat ik misschien nog met een accountant ga zitten om te 

kijken of hier ook in de toekomst gewerkt mee moet worden of dat we dit gewoon zo 

kunnen voortzetten. Dus wij doen het op deze manier en deze manier is niet fout, 

maar we gaan hier zeker nog even naar kijken, want ik merk dat de rest zo z’n twijfels 

heeft.  

 

Kirsten Berends Nou, goed om te horen. 

 

Jurrit Kuiken Jullie hebben dus een nieuw huishoudelijk reglement opgesteld en laten  
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controleren door een onafhankelijke juridische partij. Waar ik zou verwachten dat het 

gepaard gaat met kosten, maar ik zie dit niet terug in de begroting, dus ik vroeg me af 

hoe dat precies zit. 

 

Coen Zweers Nee, dat is een persoon die werkt bij DLA Piper, dat is het op twee na grootste  

advocatenkantoor van de wereld, dus die kan het wel en die heeft het gratis  

gedaan.  

 

Jurrit Kuiken Oké, als vriendendienst? 

 

Coen Zweers Ja. 

 

Jurrit Kuiken Oké, duidelijk. 

 

Pim Blom  Mijn vraag is al beantwoord. 

 

Gert-Jan Hobma Ik had twee vraagjes. De eerste over de MARUG evenementen- en  

activiteitenbegroting. Ik zie dat de MARUG Inhousetour, ja, er was niks, er staat nu 

niks begroot bij 1 mei, terwijl gerealiseerd 11.191 en de aangepaste begroting is 

16.500. Wat was de initiële begroting daarvoor? En volgens mij is die tour halverwege 

dus welke kosten komen daar allemaal nog vandaan? 

 

Coen Zweers Ja, er is nu een kostenplaats aangemaakt, want we zien toch dat dit evenement  

elk jaar weer terug komt en dan is er nog een verschil tussen een inhousedag in 

Nederland en diegene in Dublin. Vooral die inhousedagen in Nederland zouden nog 

wel eens een keer wat kunnen opleveren. Echter, internationaal gezien wordt het een 

stuk lastiger. De gerealiseerde opbrengsten hiervan is de deelnemersbijdrage van de 

afgelopen Dublin. Niet de Dublin van afgelopen week, maar van, wanneer was het, 

april, mei. Dus ja, doordat ik nu nieuwe kosten heb aangemaakt en het belangrijke 

was om die kosten te spreiden tussen de Nederlandse inhousedagen en de 

inhousetour in het buitenland zal Dublin dit jaar twee keer in mijn boekjaar vallen.  

 

Gert-Jan Hobma Oké en verder de realisatie van de International Marketing Experience. Hoe kan  

het dat er een oninbare debiteur is van wel duizend euro? Ik neem aan dat er gewoon 

een contract is getekend voor de partij die dat zou gaan doen. Was dat contract niet 

waterdicht? Zijn jullie hier achteraan gegaan? Hebben jullie een juridische partij 

ingeschakeld? Waren jullie hiervoor verzekerd? Zeg maar, wat is de beweegreden 

geweest om deze zomaar te laten gaan? Het is toch wel gewoon duizend euro. 

 

Coen Zweers Ja, mee eens. Ik heb hier heel veel tijd en moeite in gestoken. Ik heb met twee  

verschillende incassobureaus ook gepraat. Ook met Bos Incasso, volgens mij de 

grootste van Nederland. Nou, wat blijkt nou, deze persoon die houdt enorm veel van 
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gokken, dus die heeft heel veel problemen daarmee en MARUG is niet de nummer 

een bij die persoon waarvan zo’n incassobureau zegt van jullie zijn nu als eerste aan 

de beurt, jullie hebben grote kans dat jullie het geld terug krijgen. Sterker nog, het 

probleem was zo diep dat het gewoon de moeite niet waard was om het überhaupt te 

gaan proberen om het geld terug te krijgen. Uiteindelijk zou het ons meer geld kosten 

dan het oplevert, dus we hebben er alles aan gedaan en het is heel vervelend 

eigenlijk, maar als zelf het grootste incassobureau adviseert om zeg maar om daar 

verder niks meer mee te doen, dan is dat gewoon jammer.  

 

Gert-Jan Hobma En wat zijn plannen om in de toekomst dat dan te voorkomen? Want checken  

jullie dat en was dit een nieuwe partij of hebben jullie hier al eerder mee 

samengewerkt? Is het misschien iets om voor nieuwe partijen dan in dit geval een 

soort van te checken wat voor bedrijf is het, kan dit vaker gebeuren of zit daar 

gewoon een gokker? 

 

Coen Zweers Ja, nee, met deze partij gaan we in ieder geval nooit meer samenwerken. Ja, zeker  

ook gezien het bedrag misschien een lager bedrag afspreken wat misschien realistisch 

is in deze markt en zeker gewoon een goed gesprek met die partij en andere 

verenigingen eventueel die er geen slechte ervaringen mee hebben gehad en na die 

gesprekken eigenlijk een goede keus kunnen maken, dus zeker een leermoment.  

 

Sten Stein  Mijn vragen zijn al beantwoord. 

 

Hedde Weerman Ik heb een vraag, een aantal vragen. Ik vroeg me af of je kunt verduidelijk waarom  

je die twee duizend vanaf subsidies naar acquisitie hebt geschoven op de 

bestuursbegroting?  

 

Coen Zweers Ja, dit is eigenlijk, hoe duidelijk kan ik zijn, het is een partij waar wij een factuur  

naar sturen en die factuur daar moet je belasting over betalen en bij subsidies doe je 

dat niet en bij normale acquisitie wel. Dus daarom hebben we zoiets van het hoort 

niet bij de subsidies, maar bij de acquisitie.  

 

Hedde Weerman Dat was eigenlijk verkeerd inbegroot? 

 

Coen Zweers Ja. 

 

Hedde Weerman Daarnaast vroeg ik me af, omdat jullie dus werken met dat systeem dat als  

iemand niet komt opdagen voor een evenement, maar wel staat ingeschreven, dat hij 

dan moet betalen. Hoe werkt dat? Hebben jullie dat al gehad? Is dat geincasseerd en 

is dat gestorneerd? 

 

Coen Zweers Ja, hebben we wel gehad. Nou ja, goed, je probeert door middel van bellen en  
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informeren om toch alsnog het bedrag nog terug te krijgen, maar je hebt wel een 

probleem en dat probleem willen we graag oplossen en dat gaat Bas zo meteen 

toelichten bij het huishoudelijk reglement en daarmee zal hij ook toelichten dat dit 

probleem waarschijnlijk niet meer in de toekomst gaat gebeuren.  

 

Hedde Weerman Oké en als laatste vroeg ik me af wie die debiteuren waren die je hebt  

afgeschreven. 

 

Coen Zweers Het was een kroegeigenaar. 

 

Hedde Weerman Oké. Hier in Groningen? 

 

Coen Zweers Ja, zo meteen bij de bar zal ik je er verder over vertellen. 

 

Hedde Weerman Oké, dankjewel. Dat waren mijn vragen. 

 

Esther Douwes Dekker Ja, allereerst eigenlijk een vraag namens Renée en mij. Dit jaar was de  

ComMa een groot succes, dus blijkbaar ook vanuit Commotie, ik weet niet of het 

Commotiebestuur hier toevallig ook aanwezig is, maar ik weet nog heel goed dat in 

ons jaar het vanuit Commotie financieel gezien allemaal wat lastiger ging. Hebben 

jullie dit keer als MARUG hier financieel wat moeten bijleggen of wordt dat nog 

steeds fifty-fifty gedaan? 

 

Coen Zweers Ja, het is fifty-fifty, vooralsnog nog niet betaald, maar het is wel gereserveerd, dus  

ja, ze zijn binnen termijn en anders dan, nou, dan bellen we gewoon een 

incassobureautje. 

 

Renée van Dijk Maar wisten zij dat wel van tevoren dat het zo duur was? 

 

Coen Zweers Ja. 

 

Renée van Dijk Want bij ons kon dat echt niet… 

 

Coen Zweers Richtlijn was vijf honderd euro en het is minder, dus hopen dat het nu gewoon  

wel goed gaat.  

 

Esther Douwes Dekker Oké en dan had ik nog een vraag, want ik zie op de balans dat de  

spaarrekening op dit moment op een riante 81.500 staat. In vergelijking is er voor het 

lustrum veel minder geld beschikbaar. Hebben jullie ook een bestemmingplan 

hiervoor of laten jullie het er gewoon op staan? 

 

Coen Zweers Nou, ik moet zeggen dat het nu alweer een stukje lager is. Ja, nou ja, ja, misschien  
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bedoel je het eigen vermogen dat nu nog open staat dat we dat nog opnieuw kunnen 

investeren. Ja, vooralsnog zijn we wel bezig met het ontdekken van nieuwe 

mogelijkheden voor automatisering, nou, goed, ik noem een link tussen het CRM en 

Exact Online. Voor de rest hebben we nog geen concrete plannen, maar ik ben het 

wel met je eens. We moeten blijven innoveren en investeren. 

 

Bas Wagenmaker Ik heb hier nog een aanvulling op. Een van de plannen die we hadden, was dus  

Google Apps for Business, for Work opzetten, maar dat bleek dus gratis te kunnen, 

maar dat was een van de dingen die voortgekomen is uit onze brainstorm over wat 

gaan we met het geld doen, hoe kunnen we verbeteren, waar kunnen we investeren, 

dus we zijn er wel zeker mee bezig. We hebben ook nu al een paar concrete opties 

waar we voordelen van aan het afwegen zijn. 

 

Esther Douwes Dekker Oké, dankjewel. 

 

Het financieel halfjaarverslag wordt vastgesteld.  

 

10. Voorstel tot vastleggen huishoudelijk reglement 

Bas Wagenmaker geeft een korte toelichting over het huishoudelijk reglement.  

Lieke Vossen Ja, ik had twee vragen over, nee drie vragen, over het derde deel. Het eerste was die 

boete. Staat die eigenlijk ook bij de inschrijving of weten mensen op het moment dat 

ze zich inschrijven dat ze eventueel een boete kunnen oplopen?  

 

Bas Wagenmaker Op het moment nog niet, want op het moment hebben we die regeling niet, maar als 

we dat wel gaan doen, dan geef je aan als je je inschrijft dat je akkoord bent met het 

huishoudelijk reglement met een mooi linkje en dat kun je direct openen en dan kun 

je daarin zien …  

 

Lieke Vossen Maar het staat er niet concreet. 

 

Bas Wagenmaker We hebben nog niet overlegd of we het ook specifiek bij het evenement willen 

vermelden, van houd rekening met de uitschrijvingstermijn en een eventuele boete. 

Mocht dat wenselijk zijn, dan kunnen we dat natuurlijk vrij simpel alsnog toevoegen. 

 

Lieke Vossen Oké. En ik vroeg me af hoe gaan jullie de boete incasseren bij niet-MARUG leden? Die 

moeten in principe toch toestemming geven tot incasseren, toch?  

 

Bas Wagenmaker Klopt. Nou kijk ik Coen even aan. Ik denk dat dat richting het registeren van het 

rekeningnummer gaat bij het registeren voor het evenement. 

 

Coen Zweers Ja, precies hetzelfde als met, ja hij wordt gewoon debiteur en er wordt gewoon 

geïncasseerd en als het dan nog gestorneerd wordt, dan zouden wij eventueel nog 
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een andere partij kunnen inschakelen. Maar het geldt dan gewoon precies zoals op 

papier staat, dan ben je verplicht om dat te betalen. 

 

Lieke Vossen Oké. En dan als laatste, ik was gewoon nieuwsgierig, hoe komen jullie op twee dagen?  

 

Bas Wagenmaker Welke bedoel je precies? Oh, de afmeldingstermijn. 

 

Lieke Vossen Ja. Waarop is dat gebaseerd? 

 

Bas Wagenmaker Ja, dat was voor ons gebaseerd op dat wij nog genoeg tijd hebben om te schakelen in 

bijvoorbeeld catering, om te zorgen dat er voldoende stoelen zijn, dat de zaal niet te 

klein is. Met 48 uur kun je nog vaak operationele dingen nog net wel wijzigen en heeft 

de student op zich ook nog alle tijd om bijvoorbeeld eventuele ziekte, dat kan 

natuurlijk van tevoren nog komen, wel op tijd aan te geven dat hij er niet kan zijn 

zonder daar een boete aan over te houden. 

 

Lieke Vossen  Oké, dankjewel.  

 

Marjolein Aalbers Ik heb niet echt een inhoudelijke vraag, maar vooral een vraag over in hoeverre jullie 

het eigenlijk een beetje gecheckt hebben, want het is aardig slordig als ik heel eerlijk 

mag zijn en dat vind ik wel een puntje. Er zaten een paar fouten in en het is door een 

jurist bekeken, maar ik vind wel dat jullie er nog even naar moeten kijken. 

 

Bas Wagenmaker Een fout was ik me bewust van, dat was in artikel 1 lid a punt 1. Dat eindigt in een zin 

met ‘voor.’ Dat klopt, daar zijn we ons bewust van. Als je verder nog wel 

slordigheden, dus niet inhoudelijke dingen, hebt dan vraag ik je die op de mail te 

zetten, dan kunnen we die meenemen. Dit is ook nog de conceptversie, dus we willen 

nu echt inhoudelijke dingen eerst behandelen, voordat we hem taalkundig ook 

perfect maken en in het Engels zetten.  

 

Marjolein Aalbers Los van taalkundig, het zijn kleine foutjes die voorkomen kunnen worden.  

 

RobertJan Roos gaat weg om 21.19 uur.  

 

Liza Willemsen Nou, in ieder geval goed dat jullie dit eindelijk een keer op papier hebben gezet denk 

ik. Ik sluit me aan bij Marjolein. Er staan gewoon echt nog wat flinke spellingsfouten in 

en andere dingen, dus check dat vooral even. En daarnaast, om nog even aan te 

sluiten op wat je net zei over ziekte, stel je wordt diezelfde dag ziek, hoe gaan jullie 

hier dan mee om, want als je echt onverhoopt niet kan komen.  
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Bas Wagenmaker Klopt. Hoe het ook in 3d is vermeld, zeggen wij dat wij ons het recht voorbehouden 

om die boete te geven. Op het moment dat iemand echt ziek wordt en er niks aan kan 

doen, dan kan daar natuurlijk altijd een uitzondering voor worden gemaakt.  

 

Liza Willemsen Ja, maar stel dat mensen daar echt misbruik van gaan maken en elke keer zeggen ja ik 

ben ziek. 

 

Bas Wagenmaker Ja, dan is het aan ons inschattingsvermogen om dat te zien. Kijk, als iemand dat drie 

keer achter elkaar heeft, dan zullen wij natuurlijk waarschijnlijk wel die boete 

uitdelen, want dat wordt het gewoon een gewoontegedrag en ik vind het vrij 

onrealistisch dat je drie keer precies voor een evenement ziek wordt, maar als er een 

situatie is waarin dit niet ethisch verantwoord, schappelijk en rationeel is, dan kunnen 

we alsnog een uitzondering maken.  

 

Liza Willemsen Oké, duidelijk. En bij 3c noem je de RD en dan vervolgens bij 3d laat je deze weg. Is 

het niet handig om daar ook iets te noemen van, voor de regeling kijk bij de 

Recruitment Days.  

 

Bas Wagenmaker  Voor de hoogte van een eventuele boete? 

 

Liza Willemsen Ja.  

 

Bas Wagenmaker Ja, dat zou een goede toevoeging kunnen zijn voor de compleetheid.  

 

Liza Willemsen En ComMa, wat ga je daar mee doen? 

 

Bas Wagenmaker ComMa, dat hebben we in dit geval onder onze evenementen geschaald, alleen we 

moeten nog wel even met Commotie overleggen hoe we dat dan eventueel doen, 

want als zij het er niet mee eens zijn, dan zullen wij eenzelfde uitsluitingsclausule 

toevoegen die nu ook bij de RD wordt gedaan.  

 

Liza Willemsen Oké, maar dat komt dus nog dan. 

 

Bas Wagenmaker Ja. 

 

Liza Willemsen  Oké, dank je.  

 

Kirsten Berends Ja, ik had een vraag over het inschrijfgeld. Stel je voor dat dat best wel laag is, maar 

het is wel een heel belangrijk evenement, dus je wil wel echt dat iemand er is, dan 

kan het zijn dat iemand twee euro moet betalen en bij een inhoudelijk evenement 

niet aanwezig is. Denk je dan dat die twee euro, dat iemand dan niet zegt van die 



MARUG Jaarverslag 2015-2016   
 

39 
 

twee euro is prima, dan ga ik wel niet. Dat het niet toch hoger is dan alleen het 

inschrijfgeld. Ik vroeg me af of jullie daar over na hebben gedacht.  

 

Bas Wagenmaker Wij vonden een nog hogere boete, dan waren wij bang dat dat inschrijvingen zou 

afschrikken. Want nu doen we in principe precies hetzelfde, alleen moeten de 

mensen die daadwerkelijk niet komen, dan hoef je pas te betalen. En het bedrag dat 

eerst werd gevraagd, was om die stok achter de deur te houden, dat was ongeveer 

eenzelfde bedrag als hier nu in wordt genoemd. Dus we bereiken hetzelfde doel in 

dezelfde mate als hoe het was, alleen belonen we de mensen die gewoon komen en 

hoef je nu pas te betalen op het moment dat je te laks bent om je af te melden. Is dat 

een antwoord op je vraag?  

 

Kirsten Berends Dat is alleen voor gratis evenementen toch? 

 

Bas Wagenmaker Ja, de andere regelingen hebben we deels al toegepast, maar zoals ik zei was er nooit 

een document waarin dat precies stond. Ik denk dat je daarmee leden heel makkelijk 

kunt voorzien van informatie over hoe het precies zit en op deze manier hopen we 

dat wel transparant te krijgen.  

 

Martin Knipper Ik had twee vragen. De eerste over overmacht is reeds beantwoord. De tweede gaat 

over artikel 3 lid d sub 3, over de activiteiten waar dan, oh sorry, sub 4. Dat is dus het 

inschrijfgeld bij evenementen. Heb je daar ook nog aan gedacht om te kijken naar 

bijvoorbeeld marginale kosten, want je hebt bijvoorbeeld het congres ligt de kostprijs 

per deelnemer best wel hoog, door dure lunches en dat soort dingen. Heb je ook nog 

gekeken om dat soort kosten juist in rekening te brengen, omdat dat eigenlijk veel 

hoger ligt dan het inschrijfgeld? 

 

Bas Wagenmaker Nou, voor het congres die valt onder deze: volledig inschrijfgeld. Dus daar bedoel je 

eigenlijk als iemand zich op tijd uitschrijft dan, ik noem maar wat een kaartje is vijftien 

euro dan hoeft hij maar vijftien euro te betalen, dan betaalt hij uiteindelijk 30 euro 

terwijl er misschien wel 80 euro aan kosten zijn gemaakt. Is dat wat je bedoelt? 

 

Martin Knipper Ja.  

 

Bas Wagenmaker Ook hier hadden we het afschrikkingseffect, hoe hoger je de boete maakt hoe meer 

mensen geneigd zullen zijn van dan schrijf ik me niet in en wij hebben tot nu toe 

gemerkt dat bij een evenement als de Marketing Conference van zo’n omvang, dat dit 

soort dingen niet van dusdanige invloed zullen zijn op de uiteindelijke begroting en 

dat het niet echt een negatief effect zal hebben als je enkele uitschrijvingen hebt en 

iets extra kosten hebt. Zeker juist door het grote deelnemersaantal. Eén op 500 zal 

minder heftig wegen dan een evenement met maar 30 deelnemers bijvoorbeeld. Is 

dat een antwoord op je vraag?  
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Jeroen Westerbeek Artikel 1 lid b daar staat na afstuderen wordt een lidmaatschap automatisch 

omgezet naar een Plus Introlidmaatschap. Hoe weet de MARUG wanneer studenten 

zijn afgestudeerd.  

 

Bas Wagenmaker In samenwerking met de RUG.  

 

Jeroen Westerbeek Die geven jullie gewoon informatie?  

 

Bas Wagenmaker Ja.  

 

Jeroen Westerbeek Oké, chill.  

 

Ilse Grasmeijer Ja, ik had een vraagje. Wat ik een beetje mis is dat leden van de MARUG lid moeten 

zijn van de EBF. Ik vroeg me af waarom jullie dat er uit hebben gehaald en is het niet 

juist in het kader van transparantie; leden van jullie worden automatisch lid van de 

EBF wanneer ze lid van de FEB. 

 

Bas Wagenmaker Goede aanvulling. Ja, dat mag jij ook aanvullen.  

 

Lotte Logher Ik wil wel even aanvullen inderdaad. Dit is iets wat we toevoegen voor de 

toegankelijkheid van deze regels zeg maar en wat altijd al in het inschrijfformulier zelf 

staat is inderdaad dat MARUG leden lid moeten zijn van de EBF, dus dat staat al in het 

inschrijfformulier zelf en dit is zeg maar een extra vinkje van ga ook akkoord met het 

huishoudelijk reglement. 

 

Ilse Grasmeijer Maar ik snap het niet helemaal. Het huishoudelijk reglement geeft toch gewoon een 

overzicht van alle regels die je hebt en ik heb ook gekeken naar het huishoudelijk 

reglement van andere verenigingen en daar staat het ook allemaal in genoemd, dus 

waarom zetten jullie het niet gewoon in het kader van transparantie. Het is gewoon 

een eis dat leden die aan de FEB studeren lid zijn van de EBF, waarom staat dat dan 

gewoon niet in jullie huishoudelijk reglement.  

 

Lotte Logher Ja, wat onze overweging nu is geweest, is dat mensen waarschijnlijk sneller de korte 

tekst lezen die in het inschrijfformulier zelf staat dan het hele huishoudelijk reglement 

in totaal doorlezen. Daarom hebben we dat inderdaad wat meer prominent in het 

formulier staan. 

 

Ilse Grasmeijer Ja, ik snap prima dat je dat zeg maar dat je dat er ter verduidelijking bij wilt zetten, 

maar het is gewoon een regel dat het zeg maar, of het is gewoon een regel. Hoezo 

staat het dan niet in het huishoudelijk reglement er bij? 
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Bas Wagenmaker Ik denk dat het een hele goede aanvulling zou zijn, want het staat volgens mij ook in 

onze statuten opgenomen. Zoals ik zei is het een verduidelijking daarvan, dus ik denk 

zeker dat we dit nog wel kunnen toevoegen aan een artikel, want dat kunnen we 

letterlijk uit de statuten overnemen. Dan is het enigszins dubbel, maar natuurlijk wel 

een stuk completer en transparanter. 

 

Ilse Grasmeijer Nou, ik denk juist omdat je aangaf dit moet transparantie bieden, dat het eerlijk is …  

 

Bas Wagenmaker Zeker waar. Het staat nu inderdaad bij het inschrijfformulier staat het al direct, dus als 

je je inschrijft zie je het direct staan en om het hier bij te voegen ben ik persoonlijk 

van mening dat het een goede toevoeging is.  

 

Sten Stein Mijn vraag gaat over 1d. Opzeggen van lidmaatschap dat kan schriftelijk, kan dat niet 

gewoon ook via de website dan ofzo dat je je afmeldt of hoe werkt dat dan eigenlijk?  

 

Bas Wagenmaker Daarvoor kijk ik even Lot aan, hoe werkt dat? 

 

Lotte Logher Ja, we hebben gewoon een contactformulier waar je ook zeg maar je afmelding kunt 

doorgeven. Dat komt dan ook schriftelijk bij ons binnen. Dus, ja, dat komt eigenlijk 

gewoon op hetzelfde neer.  

 

Sten Stein Oké. En nog een klein dingetje dat je dan lid-af wordt dan ontvang je geen post meer. 

Is dat email en zo en alles wat daarbij hoort?  

 

Lotte Logher Ja.  

 

Steven Kortstee Ja het gaat meer, het is niet echt een vraag, meer een suggestie aangezien het 

MARUG Congres ook een aparte stichting is. Ik was benieuwd, hebben jullie daar over 

nagedacht zeg maar als het hier er doorheen komt? Wat dat voor gevolgen heeft qua 

rechtsgeldigheid met het MARUG Congres, dat het misschien ook daar in de statuten 

veranderd moet worden? 

 

Bas Wagenmaker Ja, klopt daar zijn we inderdaad mee bezig. Het zou inderdaad het geval kunnen zijn 

dat we ook voor het congres een expliciete clausule moeten toevoegen van het 

huishoudelijk reglement van de MARUG is ook van toepassing op het Marketing 

Conference. En op die manier zou je het wel kunnen oplossen denk ik.  

 

Steven Kortstee Oké, dankjewel.  

 

Rick Weening Als we dan gaan stemmen, gaat dat dan over dat dit het huishoudelijk reglement 

wordt, want volgens mij wilden jullie zelf ook nog dingen aanpassen.  
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Bas Wagenmaker Klopt. In principe gaat een stemming over het wel of niet invoeren van een 

huishoudelijk reglement. De aanpassingen daarop kunnen juridisch gezien, kun je die 

ook wijzigen met een bestuursvergadering. Daar hoe je officieel niet een 

huishoudelijke of een algemene ledenvergadering nodig. Echter vinden wij voor de 

transparantie en ook juist voor de input vanuit de leden, want we krijgen inderdaad 

nu al heel veel verbeteringen en, nou ja, spelfouten te horen die we wellicht even 

kunnen aanpassen, dus stemming gaat over het invoeren daarvan en de aanpassingen 

die we nu horen, die zullen we meenemen. Dus het is ook stemmen over de 

aanpassingen, met de aanpassingen daarbij meegenomen. Snap je wat ik bedoel?  

Rick Weening Ja. 

 

Bas Wagenmaker En op het moment dat we dan weer extra wijzigingen zullen willen doen, dus los van 

de spelfouten, van het extra lid d van de Recruitment Days was dat en bijvoorbeeld 

het lidmaatschap bij de EBF, als we nog extra wijzigingen willen doen, dan is het nu 

vastgelegd dat die alsnog via een ALV moeten worden vastgelegd. Dus de stemming 

gaat over het huishoudelijk reglement plus de aanpassingen die we net besproken 

hebben.  

 

Lieke Vossen En bijvoorbeeld dan ComMa, wat je nog moest bespreken? 

 

Bas Wagenmaker Commotie is in principe exact dezelfde regeling. Als het kan dan zullen we het 

toevoegen, want dan is het alleen maar een versterking en een verduidelijking. Op het 

moment dat zij dat niet willen, dan kunnen wij dat niet invoeren natuurlijk, dus dan 

komt dat er te staan. Helaas, maar je doet het natuurlijk samen met anderen.  

 

Er is geen stemming gewenst. 

Het huishoudelijk reglement met aanpassingen wordt vastgesteld. 

 

11. Rondvraag 

Janiek Moes Allereerst wil ik zelf namens het MARUG bestuur 2013-2014 jullie feliciteren met jullie 

behaalde resultaten. Ik vind echt dat jullie een echt goed beleid hebben, vooral met 

die campus recruiters, de recruitmentfunctie is gewoon echt top. Ik denk echt dat het 

precies is wat de MARUG miste de afgelopen jaren. Tuurlijk waren de andere 

besturen wel goed bezig, om onszelf even te benadrukken, maar ik denk dat jullie 

echt een goede aanvulling hebben op wat we al hadden. Ik vind jullie echt een leuk 

team. Jullie zijn echt leuk met elkaar. Ik vind het ook echt leuk om met jullie een 

beetje te dansen op de MARUG borrel, altijd erg gezellig. En zet hem op voor het 

komende halfjaar. Ik weet zeker dat het helemaal goed gaat komen. 

 

Rick Weening Ook namens het Risk bestuur gefeliciteerd met de tot nu toe behaalde resultaten. 

Daarnaast wil ik jullie ook bedanken voor alle gezelligheid het afgelopen halfjaar. Ik 

denk dat we veel dingen gemeen hebben, zoals onze goede muzieksmaak en dat we 
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allebei wel een biertje lusten en ik zou zeggen, laten we daarom straks beneden nog 

een paar drinken. 

 

Lieke Vossen Namens het MARUG bestuur 2014-2015 en natuurlijk het fantastische lustrum wil ik 

jullie ook heel erg bedanken voor afgelopen halfjaar. Ik vond echt de presentatie zag 

er tip top uit en jullie zijn echt ontzettend goed bezig. Het is ongelooflijk hoeveel jullie 

al in een halfjaar tijd hebben gedaan en hoe ontzettend gemotiveerd jullie nog zijn 

voor komend halfjaar. Ik vind het ook erg leuk om te zien dat jullie gewoon lekker 

ambitieus blijven en goed blijven nadenken over wat heeft de MARUG nou nog meer 

nodig en ik denk dat die Google dingen allemaal een erg goede toevoeging zijn. En 

natuurlijk ook alle gezelligheid op het hok. De bank is echt een ontzettend goede 

toevoeging. Hij staat er nogal prominent in het midden, maar hij nodigt ook zeker uit. 

En ik heb natuurlijk ontzettend veel zin in komend halfjaar met het mooiste 

evenement van de afgelopen vijf jaar. 

 

Lars Mulder Namens het zevende bestuur van TeMa willen we jullie ook feliciteren met de 

behaalde resultaten, de goede presentatie en het beantwoorden van alle moeilijke en 

makkelijke vragen. Ik vind jullie een heel mooi bestuur. We zitten nog niet heel lang 

samen nu, een paar maanden, en we kijken er naar uit om nog een half jaar met jullie 

samen te mogen werken. Jullie hebben nog een halfjaar, maar wij hebben nog iets 

langer, maar ik heb gezien dat jullie al heel veel resultaten hebben behaald gister 

natuurlijk een doorzettingsvermogenscursus hebben gekregen, dus dat moet 

helemaal goed komen het komende halfjaar en we hopen dat TeMa en MARUG met 

elkaar nog een keer een leuke activiteit kunnen organiseren met z’n, jullie zijn met z’n 

zessen, dan zijn we  met z’n elven. 

 

Jeroen Westerbeek Ja, MARUG, een gemeenschappelijke vijand doet verbroederen. Nu hebben 

wij geen gemeenschappelijke vijand, maar wij hebben een voorliefde voor Justin 

Bieber. De vorige praatjes gingen altijd over de foute hitjes van MARUG, maar 

gelukkig kunnen we daar nu in samenkomen. We hebben jullie er goed leren kennen, 

of vijf van de zes in elk geval, tijdens het driemannen bij ons met VESTING. Dat was 

ook erg gezellig. Er zijn veel panadten getrokken, hier en daar een braakje gelegd en 

daarna hebben we elkaar misschien ook iets te goed leren kennen, maar het was een 

hele geslaagde avond. Ik ben groot voorstander van een goede integratie tussen 

MARUG en VESTING. Dus misschien dat we daar volgend halfjaar nog iets aan kunnen 

doen. Veel succes met deze punten en een fijne avond.  

 

Ilse Grasmeijer Namens de EBF ook van harte gefeliciteerd met de resultaten die jullie hebben 

behaald het afgelopen halfjaar. Ik denk dat er sowieso op het gebied van carrière en 

actieve bemiddeling dat jullie echt mooie stappen hebben gemaakt, dus daarvoor 

echt mijn complimenten. Ik vind het mooi om te zien op deze manier samenwerken. 

Ik denk dat we na het tellen van de inschrijvingen voor de RD trots mogen zijn op wat 
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we samen neerzetten. Ik vind, en ik denk dat ik ook namens Sten en Hedde spreek, 

dat die samenwerking echt goed gaat en ik wil jullie het komende halfjaar nog heel 

veel plezier wensen en we gaan zeker elkaar nog veel zien het komende halfjaar. Veel 

plezier in ieder geval vanavond nog.  

 

12. Afsluiting 

Janiek Moes sluit de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering om 21.34 uur.   
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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 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, marketing geïnteresseerde 

Bachelor en Master studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen en MARUG alumni. De leden worden 

vertegenwoordigd door de vereniging die te allen tijde zo veel 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 2015-2016  
 

2.1 De recruitmentfunctie van de MARUG benadrukken en versterken 

  

2.1.1. Communicatie van stages en vacatures 

Het afgelopen jaar is het aantal stages en vacatures dat de MARUG aanbiedt enorm gegroeid. De 

verwachting is dat deze groei de komende tijd zal worden voortgezet. Daarnaast zijn steeds meer 

studenten op zoek naar stage of vacature via de MARUG. Er zijn een aantal mooie stappen ondernomen 

om aan de ene kant studenten beter te helpen de arbeidsmarkt te betreden en aan de andere kant de 

bedrijven te helpen in hun zoektocht naar de beste kandidaat. Allereerst is er een vacaturebank 

ontworpen en ontwikkeld. Hiermee wordt het aanbod duidelijker gecommuniceerd en is het voor de 

student makkelijker om de juiste stage of vacature te vinden. Middels een uitbreiding van de 

samenwerking met het Customer Insights Center (RUGCIC) is het aanbod op de vacaturebank ook direct 

vergroot met afstudeerstages. Om ook op internationaal vlak stages te kunnen aanbieden is er een 

samenwerking aangegaan met het alumninetwerk van de RUG. Hierdoor zijn er via de MARUG o.a. 

mogelijkheden om in Singapore stage te lopen. Tijdens de promotieweek van de MARUG op de 

universiteit is gestunt met een daadwerkelijke ‘vacaturebank’ waar je op kon komen zitten om meer te 

horen over de carrièremogelijkheden. Ten tweede is het onderwerp recruitment opgenomen in de social 

media planning, waardoor recruitmentmogelijkheden ook via deze kanalen goed zichtbaar zijn voor de 

studenten. Studenten die via de MARUG een stage of baan gevonden hebben, zijn gevraagd om 

succesverhalen te schrijven over hun weg naar de arbeidsmarkt. Deze verhalen worden op de Markante 

Media webpagina geplaatst. Tot slot is er een AdWords campagne gestart middels Google Ad Grants. 

Hierover wordt meer verteld onder het hoofdstuk ‘2.5. Extra projecten’. 

 

 ✓ Vacaturebank ontwikkeld en geïmplementeerd 

✓ Samenwerking uitgebreid met het RUGCIC om het aanbod te verbreden 

✓ Recruitment opgenomen in social media planning 

✓ Succesverhalen met betrekking tot recruitment geplaatst 

✓ AdWords campagne opgezet middels Google Ad Grants 

 

Vanuit het MARUG bestuur zijn de functionarissen Externe Betrekkingen en PR & Promotie 

verantwoordelijk voor de uitvoering van dit speerpunt.  

 

2.1.2. MARUG Campus Recruiters  

Dit jaar heeft de MARUG een meer actieve houding aangenomen met betrekking tot het recruiten van 

studenten voor stages en vacatures. Op dit moment zijn er vier Campus Recruiters aangesteld. Alle vier 

de Campus Recruiters zijn MSc Marketingstudenten, waardoor ze een groot bereik hebben binnen de 

meest relevante doelgroep. Door binnen hun netwerk de mogelijkheden bij de MARUG te promoten en 
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op alle carrièregerelateerde activiteiten van de MARUG aanwezig te zijn, zorgen ze voor een stijging in 

het bewustzijn onder studenten van de carrièremogelijkheden bij de MARUG. De Campus Recruiters zijn 

aanwezig geweest op alle MSc Marketing evenementen.  

 

 

✓ Vier Campus Recruiters aangesteld en ingezet 

✓ 28 MSc Marketingstudenten aangedragen voor de MARUG Pool door Campus  

Recruiters 

 

Vanuit het MARUG bestuur zijn de functionarissen Voorzitter en Externe Betrekkingen verantwoordelijk 

voor de uitvoering van dit speerpunt.  

 

2.1.3. MARUG Pool  

De MARUG heeft haar functie als brug tussen studenten en het bedrijfsleven dit jaar geoptimaliseerd, 

gepersonaliseerd en concreet gemaakt. Studenten die op zoek zijn naar stages en vacatures kunnen zich 

aanmelden hun cv te sturen met een toelichting over hun interessegebied. Sinds 1 juni 2015 hebben 52 

studenten zich aangemeld. Van deze 52 studenten waren er 25 op korte termijn op zoek naar een stage 

of baan. Inmiddels hebben al deze 25 studenten een plek gevonden. De overige 27 zijn nog niet 

afgestudeerd of nog niet op zoek. In het afgelopen jaar is er in totaal 72 keer een cv doorgestuurd naar 

een van onze partners.  

 

 

✓ MARUG Pool opgezet 

✓ 52 aanmeldingen van studenten 

✓ 25 studenten een baan of stage gevonden 

 

Vanuit het MARUG bestuur zijn de functionarissen Externe Betrekkingen en Interne Betrekkingen 

verantwoordelijk voor de uitvoering van dit speerpunt.  

 

2.2. Standaardiseren en optimaliseren van processen en communicatie van de 

MARUG  

 

2.2.1. Format voor standaard documenten  

Om alle uitingen en processen van de MARUG herkenbaarder en professioneler te maken, zijn alle 

documenten die door commissies gebruikt worden gestandaardiseerd. Dit betreft ten eerste de 

standaardisatie van documenten voor extern gebruik, zoals promotiemateriaal, inschrijflijsten, 

evaluatieformulieren en badges. Om genoeg vrijheid en creativiteit te waarborgen voor commissies 

betreft de standaardisatie een structuur waar commissies zelf inhoud aan kunnen geven. Ten tweede zijn 
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de overdrachtsdocumenten voor intern gebruik gestandaardiseerd. Verder zijn de handtekeningen 

onderaan de e-mails van zowel het bestuur als de commissies gestandaardiseerd. Tot slot is er een 

standaard format opgesteld dat commissies kunnen gebruiken voor hun begroting.  

 

 

✓ Inschrijflijsten (tweetalig) 

✓ Evaluatieformulieren 

✓ Badges 

 ✓ Richtlijnen promotiemateriaal commissies 

✓ Begroting commissies 

 ✓ Overdrachtsdocumenten 

✓ E-mailhandtekeningen 

 

Vanuit het MARUG bestuur zijn de functionarissen Secretaris en Interne Betrekkingen verantwoordelijk 

voor de uitvoering van dit speerpunt.  

 

2.2.2. Algemene voorwaarden  

Om de MARUG verder te professionaliseren en te structureren was het van belang dat er algemene 

voorwaarden voor de vereniging werden opgesteld. Er is gekozen om deze voorwaarden op te stellen in 

de vorm van een huishoudelijk reglement dat een verduidelijking en aanvulling vormt op de statuten van 

de MARUG. Op basis van het huishoudelijk reglement van andere studieverenigingen is een 

huishoudelijk reglement voor de MARUG opgesteld. Hierin wordt verder uitgeweid over het MARUG 

lidmaatschap, de contributie, afmelding en afwezigheid bij evenementen en daarnaast hoe het 

reglement gewijzigd kan worden. Dit document is gecontroleerd door een onafhankelijk jurist en door de 

Juridische Faculteitsvereniging (JFV). Het document is vertaald naar het Engels.  Het Nederlandstalige 

document is via de Nederlandstalige MARUG website openbaar gemaakt en het Engelstalige document 

via de Engelstalige MARUG website. Daarnaast is aan de bestaande inschrijfformulieren een verplicht 

aanvinkvak toegevoegd waar akkoord moet worden gegeven met het huishoudelijk reglement om lid te 

kunnen worden bij de MARUG.  

 

 

✓ Huishoudelijk reglement opgesteld 

✓ Gecontroleerd door een onafhankelijke juridische partij 

✓ Duidelijkheid gecreëerd voor de vereniging en haar stakeholders 

✓ Vertaling naar Engels 

 ✓ Implementatie website en inschrijfformulieren 

 

Vanuit het MARUG bestuur zijn de functionarissen Secretaris, Penningmeester & PR & Promotie 

verantwoordelijk voor de uitvoering van dit speerpunt.  
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2.2.3. Onderverdeling verantwoordelijkheid Raad van Toezicht  

Er zitten één, twee of drie bestuursleden in de Raad van Toezicht van een commissie. Hierbij werd in het 

verleden geen onderscheid gemaakt in verantwoordelijkheden. Nu is de verantwoordelijkheid 

onderverdeeld in een hoofd- en een medeverantwoordelijke. Dit betekent dat alle communicatie wordt 

gecentraliseerd en er een duidelijk aanspreekpunt is voor de commissies en het bestuur. Hierdoor 

verloopt de communicatie tussen de commissie en het bestuur efficiënter. Verder is de taakverdeling 

binnen het bestuur verder gespecificeerd door een vaste taakverdeling op te stellen.  

 

 ✓ Elke Raad van Toezicht onderverdeeld in een hoofd- en medeverantwoordelijke 

 ✓ Taakverdeling bestuur gespecificeerd  

 

Vanuit het MARUG bestuur is de functionaris Interne Betrekkingen verantwoordelijk voor de uitvoering 

van dit speerpunt.  

 

2.3. Waarde vergroten van het lidmaatschap en de betrokkenheid bij de MARUG  

 

2.3.1. Verbeteren van de functiespecifieke begeleiding  

De afgelopen jaren waren er geen concrete momenten waar bestuursfunctionarissen functiespecifieke 

bijeenkomsten hadden. Er zal dit academisch jaar tweemaal worden samengekomen met alle actieve 

leden die dezelfde functie hebben om kennis op te doen en de band tussen actieve leden versterken. De 

ontmoetingen hadden een laagdrempelig karakter, waarbij een leerzame activiteit is aangeboden.  

 

In het eerste semester zijn vier begeleidingsmomenten geweest in de maanden november en december. 

Deze momenten zijn afgesloten met een sociale activiteit. Alle externe functionarissen en 

penningmeesters hebben een salestraining gekregen van de oprichter van Direct Result. Alle 

secretarissen en thematiek en sprekers functionarissen hebben deelgenomen aan een brainstormcursus 

door NivoNext. Alle voorzitters hebben een cursus effectief samenwerken gekregen die mede mogelijk is 

gemaakt door de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Alle PR & Promotie functionarissen hebben aan 

een InDesign cursus deelgenomen door WM Veenstra. Actieve leden kunnen kosteloos deelnemen aan 

deze begeleidingsmomenten.   

 

In week 21 of 22 zal een nieuw moment plaatsvinden voor de functiespecifieke begeleiding voor alle 

functies. Er is ervoor gekozen om deze momenten later te plannen dan in eerste instantie gepland was, 

zodat ook het nieuwe MARUG Conference Bestuur aanwezig kan zijn. 

 

✓ Functiespecifieke begeleiding voor alle actieve leden opgezet in semester I  

✓ Functiespecifieke begeleiding gepland voor alle actieve leden in semester II  
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Vanuit het MARUG bestuur zijn de functionarissen Externe Betrekkingen en Interne Betrekkingen 

verantwoordelijk voor de uitvoering van dit speerpunt.  

 

2.3.2. Informatievoorziening Plusleden  

Om Plusleden meer te betrekken bij de vereniging is de informatievoorziening voor de Plusleden 

verbeterd. Tot dit jaar werden Plusleden voor elk evenement uitgenodigd via een aparte e-mail. Deze 

berichten waren dus meer van overtuigende dan informatieve aard. Om de informatievoorziening voor 

Plusleden te verbeteren, is deze dit jaar gecentraliseerd. Er is gedurende het academisch jaar drie keer 

een Plusmail verstuurd. Elke mailing werd respectievelijk twee maanden voorafgaand aan een Plusborrel 

verstuurd. De inhoud van de email is opgesteld op basis van adviezen van de MARUG Ambassadeurs. In 

september is de eerste Plusmail verstuurd met daarin een informatieve update over de MARUG. Hierin 

was ook een agenda te vinden met alle evenementen die toegankelijk zijn voor Plusleden. Daarnaast is 

een top drie van blogs van het MARUG Media Team toegevoegd om Plusleden iets te bieden dat de 

afwezigheid van de fysieke Markant kan opvangen. De tweede Plusmail stond in het teken van het 7e 

lustrum en het MARUG Conference. De derde Plusmail stond in het teken van de afsluiting van het jaar, 

het nieuwe bestuur en de grachtenborrel. Middels deze Plusmails wordt de waarde van het 

Pluslidmaatschap vergroot en blijven Plusleden meer betrokken bij de MARUG.  

 

 ✓ Informatievoorziening Plusleden gecentraliseerd 

✓ Inhoud Plusmail opgesteld met behulp van MARUG Ambassadeurs 

 ✓ Drie Plusmails verstuurd naar MARUG Plusleden 

 

Vanuit het MARUG bestuur zijn de functionarissen Voorzitter en Secretaris verantwoordelijk voor de 

uitvoering van dit speerpunt.  

 

2.3.3. Cursusaanbod continueren en optimaliseren 

De reeks cursussen van afgelopen jaar is positief beoordeeld door de betrokken partijen. Daarom 

werden dit jaar weer cursussen aangeboden. Het geven van cursussen benadrukt het educatieve 

karakter van de MARUG en de waarde die de MARUG hecht aan de zelfontplooiing van de leden. De 

cursussen waren als volgt verdeeld over het academisch jaar: 

 

 Blok 1: SPSS Cursus 

 Blok 2: Online Business Course 

 Blok 3: Online Business Assessment   

 Blok 4: InDesign en Photoshop Cursus 

 

De SPSS cursus (blok 1) is onveranderd gebleven ten opzichte van vorig jaar. Dit jaar is de cursus opnieuw 

positief geëvalueerd door de dertien deelnemende studenten met als gemiddeld cijfer een 7,2. 

De Online Business Course (blok 2) werd vorig jaar twee keer gegeven in dezelfde vorm. Dit jaar is er 

voor gekozen, naar aanleiding van de evaluaties waaruit is gebleken dat er meer behoefte was aan 
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praktijkvaardigheden, om de tweede Online Business Course te vervangen door een Online Business 

Assessment. 

 

Bij de Online Business Course ligt de focus op de theoretische kant van Google AdWords en Google 

Analytics. Tijdens acht sessies zijn praktische huiswerkopdrachten toegevoegd aan de bestaande lesstof. 

Zo werden de cursisten aangemoedigd tijdens de cursusperiode al te beginnen met zelfstudie. Hierdoor 

is het voor hen makkelijker geworden de examens te halen aan het einde van de cursus. De Online 

Business Course van december 2015 is geëvalueerd met een 6,9. 

 

De Online Business Assessment (blok 3) was gefocust op de praktische zijde van Google AdWords en 

Google Analytics. Een groep van 18 studenten heeft in vier sessies van drie uur praktische kennis 

opgedaan over het bovenstaande. De cursisten werkten in groepsvorm om de werkdruk weg te nemen 

tijdens de zelfstudie die gekoppeld was aan de cursus. Om je voor deze cursus te kunnen aanmelden, 

moest je in het bezit zijn van voldoende theoretische kennis van Google AdWords en Google Analytics. 

De Online Business Assessment is beoordeeld met een 8,1. 

 

De InDesign en Photoshop cursus (blok 4) werd dit jaar door Mulder Opleidingen verzorgd. Mulder 

Opleidingen is een onafhankelijk opleider met al meer dan 40 jaar ervaring in het geven van trainingen. 

De reden voor deze nieuwe samenwerking is meer professionaliteit te kunnen waarborgen, dan wanneer 

deze wordt gegeven door een non-professional. De cursus heeft net zoals vorig jaar uit vier sessies 

bestaan. De eerste drie momenten waren gefocust op InDesign en de vierde op Photoshop.  

 

✓        SPSS cursus succesvol gecontinueerd 

✓        Online Business Course gecontinueerd en verbeterd 

✓        Online Business Assessment opgezet 

✓        InDesign en Photoshop cursus geprofessionaliseerd 

 

Vanuit het MARUG bestuur zijn de functionarissen Penningmeester en PR & Promotie verantwoordelijk 

voor de uitvoering van dit speerpunt.  

 

2.4. MSc Marketing  

 

2.4.1. Betrokkenheid van de MSc Marketing bij de MARUG vergroten  

Uit input van MSc Marketing studenten en strategisch onderzoek is gebleken dat er mogelijkheden 

waren met betrekking tot het versterken van de band tussen de MSc Marketing gemeenschap en de 

MARUG. Dit betreft zowel het sociale als studiegerelateerde vlak. Zo is er geconstateerd dat er meer 

aandacht kan worden besteed aan de introductie van het academisch jaar van de MSc Marketing 

studenten. Hier is op ingespeeld door voor, tijdens en na het eerste college van de MSc Marketing 

aanwezig te zijn. Zo hebben veel studenten hun studie direct geassocieerd met de aanwezigheid van de 

MARUG. Daarnaast waren er mogelijkheden om deze groep op sociaal vlak beter te kunnen bedienen. 
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Deze mogelijkheden zijn benut door een vaste MSc Marketing borrel op te zetten, waarvan de eerste 

borrel heeft plaatsgevonden op de dag van het eerste college, namelijk 1 september 2015. Deze borrel 

was een groot succes met een geschatte opkomst van ongeveer 80 MSc Marketingstudenten plus een 

aantal leden van de vakgroep Marketing. Verspreid over het academisch jaar zijn er nog vier borrels 

georganiseerd, op de vrijdag na elke tentamenperiode. Tot slot is er hard gewerkt om de meest 

gebruikte Facebookgroep voor de MSc Marketing studenten 2015-2016 in eigen beheer te krijgen. Al 

deze stappen hebben geleid tot een dekkingsgraad van 100% procent van de MSc Marketing studenten 

op basis van de cijfers van de Vakgroep Marketing. Het is echter lastig te controleren of alle MSc 

Marketingstudenten die zich in het jaar 2015-2016 hebben ingeschreven bij de MARUG ook op dit 

moment nog de MSc Marketing volgen. Daarnaast kan er niet met zekerheid worden gezegd of er nog 

mensen staan ingeschreven van de jaren daarvoor. Tijdens het eerste contactmoment na het 

introductiecollege en de daaropvolgende borrel hebben zich 44 MSc Marketing studenten ingeschreven.  

 

 

✓ Aanwezigheid en promotie bij introductiecollege MSc Marketing met als resultaat 44  

nieuwe aanmeldingen na het introductiecollege en MSc Marketing borrel 

✓ Vier MSc Marketing borrels opgezet met 50-100 bezoekers per borrel en een 5e  

  eindejaars borrel gepland in juni 

✓ Dominante Facebookgroep voor MSc Marketing in eigen beheer 

✓ Dekkingsgraad MSc Marketing geoptimaliseerd naar honderd procent 

 

Vanuit het MARUG bestuur zijn de functionarissen Voorzitter, Secretaris en PR & Promotie 

verantwoordelijk voor de uitvoering van dit speerpunt. 

 

2.5. Digitalisering 

 

2.5.1. Google services voor non-profit organisaties 

Google biedt sinds 24 april 2015 een aantal services gratis aan voor non-profitorganisaties in Nederland. 

Hiervoor zijn de benodigde licenties aangevraagd middels TechSoup, een organisatie die zich richt op 

technologiedonaties voor non-profit organisaties. Deze zijn allemaal goedgekeurd. Momenteel wordt er 

gebruik gemaakt van de hieronder genoemde services. 

Google Apps for Work 

Voorheen werden losstaande particuliere Gmailaccounts (@gmail.com) gebruikt, waaraan een e-

mailalias (@marug.nl) werd gekoppeld. Dit was vrij omslachtig en zorgde er wel eens voor dat een e-mail 

niet goed werd ontvangen of verstuurd. Voor de opslag van onze gegevens werd gebruik gemaakt van de 

Y-Schijf van de universiteit. Het was echter niet mogelijk om tegelijkertijd in een bestand te werken en 

de toegangsrechten tot mappen moesten via de universiteit geregeld worden. Tot slot was het lastig om 
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vanaf een computer die niet aangesloten was op het RUG netwerk bij de bestanden te komen, waardoor 

commissies vaak zelf al besloten om hun eigen particuliere Google Drive aan te maken. 

Bovenstaande gaf aanleiding tot innovatie. Vandaar dat Google Apps for Work in gebruik is genomen. 

Hierdoor is volledig beheer over alle accounts die door commissies gebruikt worden. Een e-mailadres 

toevoegen, wijzigen of rechten beheren is dus nu allemaal in eigen beheer. Ook zijn nu alle bestanden 

overgezet en centraal beheerd op Google Drive. Commissies, maar ook het bestuur, kunnen dus vanaf 

elke mogelijke plek met internet aan het werk voor de MARUG. De e-mail downtime is ook praktisch niet 

meer aanwezig, doordat Google een uptime garandeert van 99.99%.  Hierdoor is het probleem dat e-

mail niet goed werd ontvangen of verstuurd ook verholpen. 

Google Ad Grants 

Een service van Google die ook in gebruik is genomen, is Ad Grants. Google Ad Grants is een service die 

non-profit organisaties voorziet van een budget om hun activiteiten online te promoten. Dit houdt in dat 

de MARUG een ruim advertentietegoed (maximale cost per click van $2,-) per maand ontvangt op 

Google Adwords. Deze regeling is ook aangevraagd voor de stichting MARUG Conference, waardoor dit 

budget nog eens verdubbeld wordt. 

 
2.5.2. Evenementenmodule en betalingsmogelijkheden 

Het beheer van inschrijvingen voor evenementen liep voorheen niet optimaal. Daarom is besloten een 

professionele evenementenmodule in gebruik te nemen: Genkgo Events. Dit is software die toelaat een 

activiteit te beheren en die inzicht geeft in relevante informatie. Zo kan er nu op een dashboard in één 

oogopslag gezien worden hoe de inschrijvingen verlopen, zoals het aantal verkochte tickets, de laatst 

toegevoegde deelnemers en de gemaakte omzet per betaalmethode. Verder is het mogelijk om 

verschillende ticketopties in te stellen, dit maakt het organiseren van meerdaagse evenementen met 

verschillende ticketopties, zoals het lustrum, mogelijk. Tot slot is het nu mogelijk om naast de 

automatische incasso extra betalingsmogelijkheden toe te voegen. De iDEAL betalingsmogelijkheid is al 

geactiveerd. Daarnaast kan in de toekomst de optie om met credit card te betalen nog worden 

toegevoegd. 

 

 

2.5.3. Koppeling ledenbestand en financiële administratie  

Om de ledenadministratie te allen tijde gesynchroniseerd te houden, is besloten een koppeling te leggen 

tussen de secretariële ledenadministratie en de financiële ledenadministratie. Dit houdt in dat de 

secretariële ledenadministratie is gekoppeld aan het online boekhoudprogramma Exact Online. Hierdoor 

is het mogelijk incasso’s en facturen via Exact Online te genereren waardoor de taken van de 

penningmeester beter worden gecentraliseerd. De synchronisatie werkt één kant op; aanpassingen die 

in de ledenadministratie van Genkgo worden gedaan, worden meegenomen in Exact Online, maar niet 

andersom. De administratie in Genkgo is dus leidend. Elke 24 uur wordt er door Genkgo een 

synchronisatie gedaan, waarin alle nieuwe wijzigingen worden meegenomen naar Exact Online.  
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3. Beleidsplan omtrent de commissies en evenementen MARUG 

Bestuur 2015-2016 

 

3.1. MARUG Marketing Conference  
 

De MARUG Marketing Conference is het grootste evenement van de MARUG en staat bekend als een 

kwalitatief hoogstaand evenement. Dit academisch jaar heeft het evenement plaats gevonden op 8 

maart 2016. Het thema van dit jaar was: “The Jungle of Data - Discover your opportunities” en er waren 

rond de 450 deelnemers aanwezig. De MARUG Marketing Conference is gericht op studenten, leden van 

de vakgroep marketing en bedrijfsdeelnemers die geïnteresseerd zijn in marketing. 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 worden gebruikt bij het aantrekken van sprekers en 

deelnemers en het continueren van de inhoudelijke kwaliteit van de MARUG Marketing Conference. Dit 

jaar waren er sprekers van TomTom Bandit, Coolblue, LinkedIn, Rijksuniversiteit Groningen (vakgroep 

marketing) en Growth Tribe Academy. Hoofdsponsor van deze editie was AkzoNobel. De editie van 2016 

is geëvalueerd met een 8.6. 

De Raad van Toezicht van de MARUG Marketing Conference bestaat uit de functionarissen Voorzitter 

(eindverantwoordelijke), Penningmeester en Externe Betrekkingen van het MARUG Bestuur. 

 

3.2. Marug.nl Media Team 
 

Het Marug.nl Media Team houdt zich gedurende het hele jaar bezig met de blogs die op de MARUG-

website en op social media worden geplaatst. Daarnaast worden ze ingezet om promotievideo’s voor de 

evenementen te maken. Het Marug.nl Media Team heeft net als afgelopen jaren artikelen van hoge 

kwaliteit gepubliceerd. Het aantal themaweken dit jaar is teruggebracht naar twee, één in december en 

één in mei het volgend halfjaar. De reden hiervoor is dat de commissie haar focus nu over twee 

themaweken kan verdelen, waardoor de motivatie van de commissie en de kwaliteit van de themaweken 

omhoog zal gaan. Het MARUG Media Team bestaat momenteel uit acht personen. 

Verder is de Vakgroep Marketing benaderd om net zoals voorheen een bijdrage te leveren aan de 

Markante Media. In januari is er een blog verschenen over een artikel van Peter Verhoef. Deze blog is 

goed ontvangen en daarom zal deze werkwijze worden gecontinueerd. Om de commissieleden wat 

extra’s aan te bieden en het niveau van schrijven omhoog te halen, is in samenwerking met de 

Schrijversvakschool Groningen in februari een workshop gerealiseerd. De commissie heeft veel geleerd 

over het schrijven van een animerende en hoogstaande blog. Deze workshop is goed ontvangen door het 

Media Team en de geleerde vaardigheden worden meegenomen in het schrijven van de blogs.  
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De Raad van Toezicht van het MARUG Media Team bestaat uit de functionarissen Secretaris en PR & 

Promotie (eindverantwoordelijke) van het MARUG Bestuur. 

 

3.3. Promotie- en Activiteitencommissie 
 

De Promotie- en Activiteitencommissie (PAC) is verantwoordelijk voor het operationele deel van het 

promotie- en wervingsbeleid van de MARUG. Daarnaast organiseert de PAC de evenementen voor 

actieve leden. De commissie zet zich in bij de promotieweek en de maandelijkse MARUG borrels. De 

commissie heeft de looptijd van een academisch jaar.  

De PAC heeft in het afgelopen jaar een succesvol Actieve Ledenweekend georganiseerd, waarbij alle 

actieve leden hebben overnacht in Tolbert en zo elkaar hebben kunnen leren kennen. Daarnaast heeft 

de PAC in december de Sinterklaasborrel en in februari het Actieve Ledendiner in het Pakhuis 

georganiseerd, die beide erg geslaagd waren. Ook heeft de commissie geholpen met de promotiestunt 

van het MARUG Lustrum. De commissie heeft zich de afgelopen twee maanden bezig gehouden met het 

organiseren van de Actieve Leden Barbecue, die op 20 mei heeft plaatsgevonden. 

De Raad van Toezicht van de Promotie- en Activiteitencommissie bestaat uit de functionarissen Interne 

Betrekkingen en PR & Promotie (eindverantwoordelijke) 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.  

Het evenement heeft plaatsgevonden op 23 februari 2016 en was wederom een succes. Met 70 

studenten was het evenement een week voor de deadline uitverkocht. Het thema was: ‘Emotions: Do we 

buy them?’. Er waren drie sprekers die vertelden over de link tussen emoties, psychologie en 

(neuro)marketing. De sprekers waren: Sergio Romijn (Braynz), Paul Hassels Mönning (Dutchmarq) en 

Mischa Coster (Grey Matters). Het evenement vond plaats in de oude watertoren de Bovenkamer. Deze 

unieke locatie heeft bijgedragen aan het succes van het evenement. Het doel van het evenement, 

namelijk psychologiestudenten in contact brengen met de MARUG, is met de aanwezigheid van veel 

psychologiestudenten dus zeker behaald. De MoM is door 87% van de deelnemers als positief of zeer 

positief ervaren. 

De Raad van Toezicht van de Mind over Marketingcommissie bestaat uit de functionarissen Secretaris 

(eindverantwoordelijke) en Interne Betrekkingen van het MARUG Bestuur. 
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3.5. International Marketing Experience 
 

Het doel van de International Marketing Experience is het bieden van een professioneel reisconcept 

waarbij studenten marketinggerelateerde 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 deze manier kan de MARUG de bedrijven enthousiaste deelnemers bieden met 

inzicht in marketing. Om de professionaliteit van de reis te waarborgen zal een voortraject van zeven 

weken plaatsvinden waarin gastcolleges worden gegeven door externe partijen. Met behulp van dit 

voortraject zullen de deelnemers kennis verkrijgen die ze kunnen gebruiken tijdens de reis. De 

International Marketing Experience naar Barcelona heeft dit jaar van 9 tot en met 16 april 2016 

plaatsvinden. Het thema dit jaar was: “Digitizing the world: the internet of me”. De International 

Marketing Experience 2016 is beoordeeld door de deelnemers met een 8,7. 

De Raad van Toezicht van de International Marketing Experience commissie bestaat uit de 

functionarissen Penningmeester en Externe Betrekkingen (eindverantwoordelijke) van het MARUG 

Bestuur. 

 

3.6. Master Marketing Team 
 

Het Master Marketing Team richt zich op het aanbieden van activiteiten voor MSc Marketingstudenten. 

Tevens vervult het Master Marketing Team een belangrijke klankbordfunctie voor zowel de Vakgroep 

Marketing als de MARUG. De voorzitter van het Master Marketing Team neemt dan ook deel aan de 

vergaderingen met de vakgroep. De commissie is zowel toegankelijk voor internationale als Nederlandse 

studenten. Gedurende het jaar zijn er twee Master Marketing Teams die verantwoordelijk zijn voor vier 

evenementen. Het Master Marketing Team Fall wordt gevormd in juni en is verantwoordelijk voor de 

organisatie van de Master Career Day en de Master Brand Experience. Het Master Marketing Team 

Spring start in december en is verantwoordelijk voor het Master Intelligence Event en de Master 

Marketing Seminar. 

3.6.1 Master Career Day  

Op 29 september 2015 werd tijdens de Careers Week door het MARUG Master Team Fall in 

samenwerking met de vakgroep de MARUG Master Career Day georganiseerd. De dag bestond uit 

lezingen van Unilever, MetrixLab en Jumbo en workshops van Crowdeynews, AfterPay, C-Motions, De 

Nieuwe Zaak, Achmea, Tres en Traffic4u. Tijdens deze workshops was er de kans om meer te weten te 

komen over de bedrijven en kon er kennis worden opgedaan over het speelveld van het desbetreffende 

bedrijf op het gebied van marketing. De Career Day werd afgesloten met een borrel waar gesproken kon 

worden met de verschillende bedrijven. Met 174 inschrijvingen kan er teruggekeken worden op een 

geslaagd evenement dat door de studenten werd geëvalueerd met een 7,6 gemiddeld. 
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3.6.2 Master Brand Experience  

Op donderdag 3 december 2015 vond de Master Brand Experience plaats. Dit evenement was gekoppeld 

aan het vak Brand & Product Management van de MSc Marketing. Er vondt een lezing plaats die gericht 

zijn op dit vak. Zo vertelde bedrijven over hun branding strategieën. Daarnaast waren er workshops die 

werden verzorgd door Brandmore, DBK, InfoGraphicsLab, Lijnrecht, Oxyma en WoodWatch, waarna 

werd afgesloten met een borrel. Met 150 inschrijvingen kan er teruggekeken worden op een geslaagd 

evenement dat door de studenten werd geëvalueerd met een 7,6 gemiddeld. 

3.6.3 Master Intelligence Event  

Het Master Intelligence Event is dit jaar georganiseerd op donderdag 15 maart 2016. Dit evenement is 

gericht op MSc Marketing studenten met een interesse op het gebied van Intelligence. Jaap Wieringa 

was dagvoorzitter en Bol.com en T-Mobile verzorgden een case. T-Mobile heeft ‘s avonds ook een 

recruitment diner verzorgd. Met 43 inschrijvingen kan er teruggekeken worden op een geslaagd 

evenement dat door de studenten werd geëvalueerd met een 8,1 gemiddeld. 

3.6.4. Master Marketing Seminar 

Afgelopen jaar is de Master Marketing Seminar voor het eerst georganiseerd in samenwerking met de 

Marketing Associatie Nederland en de NIMA. Op dit evenement komen Register Marketeers spreken 

over marketing in de praktijk. Dit initiatief zal komend jaar worden voortgezet en zal plaatsvinden op 19 

mei 2016. Het thema van dit jaar is: “Can Marketing save our planet?” waar de rol en het belang van 

marketing wordt uitgelegd in de energietransitie.  

De Raad van Toezicht van het Master Marketing Team bestaat uit de functionarissen Voorzitter en 

Externe Betrekkingen van het MARUG Bestuur. 

 

3.7. Battle of Marketeers 
  

Het Battle of Marketeers evenement is een strijd om de titel ‘Grootste Marketingtalent van Groningen’. 

Het competitieve karakter is hier een sleutelelement en wordt gewaarborgd door de strijd om de 

eervolle titel te bemachtigen. Gedurende de dag zijn er door groepen studenten cases van deelnemende 

bedrijven uitgewerkt, waarbij de beste teams door gingen naar een volgende ronde. Tussen de beste 

teams werd er een finaleronde gespeeld om zodoende de titel te kunnen bemachtigen. De Battle of 

Marketeers voegt een competitieve karakter en een spelelement toe aan het evenementenportfolio van 

de MARUG. Het evenement heeft plaatsgevonden op 10 mei 2016 met als thema ‘Battle of Marketeers: 

Share your vision’. Dit jaar deden Traffic4u, Rituals, Achmea, Oxyma en Adecco mee, en er waren 48 

deelnemers. De Battle of Marketeers 2016 is geëvalueerd met een 8,1. 

De Raad van Toezicht van de Battle of Marketeers commissie bestaat uit de functionarissen Externe 

Betrekkingen en Interne Betrekkingen (eindverantwoordelijke) van het MARUG Bestuur. 
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3.8. MARUG Inhousedagen 
 

Dit jaar hebben meerdere MARUG Inhousedagen plaatsgevonden. Deze dagen bestonden uit 

bedrijfsbezoeken bij verschillende partners van de MARUG. Deelnemers zijn op basis van hun cv 

geselecteerd. De inhousedagen geven MARUG leden de kans om bedrijven beter te leren kennen en zich 

zo te oriënteren op arbeidsmarkt. Dit jaar zijn er inhousedagen geweest bij Capgemini, L’Oréal 

(Marketingassociatie Nederland), Databay en Aegon daarnaast zal donderdag, 25 mei nog een 

inhousedag bij HTG plaatsvinden. De data van de MARUG Inhousedagen zijn opgenomen in de 

jaarplanning achterin dit verslag. 

De MARUG Inhousedagen zijn georganiseerd door de functionarissen Penningmeester en Externe 

Betrekkingen (eindverantwoordelijke) van het MARUG bestuur. 

 

3.9. Dublin Inhousetour 
 

Dit jaar organiseerde de MARUG voor de derde keer een Inhousetour naar Dublin. De tour heeft 

plaatsgevonden van 10 tot 14 november 2015. Er werden tijdens deze dagen bezoeken gebracht aan 

verschillende bedrijven, waaronder Google en Facebook. Daarnaast was er de tijd om de stad Dublin te 

leren kennen en werden er verschillende activiteiten gepland om de bedrijfsbezoeken heen. Voor de 

derde editie van de Inhoustour zijn dertig studenten geselecteerd door het recruitmentteam van Google 

op basis van hun cv. De Dublin Inhousetour is toegankelijk voor zowel Nederlandse als internationale 

studenten. Er kan worden teruggekeken op een geslaagde tour die door de studenten werd geëvalueerd 

met een gemiddeld. Daarnaast zijn er twee studenten naar aanleiding van de Inhousetour aangenomen 

bij Google.  

De Dublin Inhousetour is georganiseerd door de functionarissen Secretaris (eindverantwoordelijke) en 

Penningmeester van het MARUG bestuur. 

 

3.10. Marketing Classes 

 
De MARUG organiseert Marketing Classes met als doel om studenten in een vroeg stadium van hun 

studie te bereiken en ze kennis te laten maken met het vakgebied marketing en de MARUG. Dit wordt 

gedaan door middel van bijvoorbeeld het verzorgen van een gastcollege bij een eerste- of tweedejaars 

marketingvak bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) en de studie Communicatie- en 

Informatiewetenschappen (CIW). Deze colleges worden verzorgd door sprekers uit het bedrijfsleven om 

inzicht te geven in de marketingpraktijk.  

Op 15 maart 2016 is er een gastcollege verzorgd door Jolanda Koers (Senior Recruiter) van Nestlé bij het 
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vak International Marketing for IB. Het gastcollege was een groot succes. Docente Liane Voerman was 

erg enthousiast en tevreden. Ook is gekeken naar een partij die een opdracht over 

communicatiemiddelen wilde beoordelen op originaliteit voor het vak Taal van de Marketing (LET) wat in 

het volgende collegejaar zal plaatsvinden. 

De Marketing Classes zijn georganiseerd door de functionarissen Penningmeester en Interne 

Betrekkingen (eindverantwoordelijke) van het MARUG bestuur. 

 

3.11. Plus Inhoudelijk Evenement 
  

Het Plus Inhoudelijk Evenement heeft als doel om, naast de verschillende sociale Plusactiviteiten, een 

inhoudelijke activiteit te bieden aan MARUG Plusleden. Het evenement had dit jaar weer een 

verbredend karakter en is opnieuw georganiseerd in samenwerking met het RUG Customer Insights 

Center. Het seminar had als thema ‘Unstructured Data’ en werd gratis aangeboden aan MARUG 

Plusleden. Er is dit jaar gestreefd naar een grotere opkomst van Plusleden. Om dit te bewerkstelligen, is 

het evenement vroegtijdig vastgezet, waardoor al voor de zomervakantie kon worden begonnen met 

promotie. In totaal waren er bij de seminar achttien MARUG leden aanwezig. 

Het Plus Inhoudelijk Evenement is georganiseerd door de functionarissen Voorzitter en Secretaris 

(eindverantwoordelijke) uit het MARUG bestuur. 

 

3.12. Recruitment Days 
  

In samenwerking met de EBF is afgelopen december voor de 22ste keer de Recruitment Days 

georganiseerd. De Recruitment Days behoort tot een van de grootste activiteiten van de MARUG. De 

Recruitment Days, die dit jaar is uitgebreid van drie naar vier dagen, is een evenement waarbij studenten 

in contact worden gebracht met bedrijven. Dit door formele activiteiten als cases, presentaties en 

individuele gesprekken maar ook informele activiteiten zoals bedrijfslunches, bedrijfsdiners en een 

netwerkborrel aan het einde van elke dag. Het is een van de grootste carrière-activiteiten van Groningen 

en geniet hierdoor grote naamsbekendheid en een goede reputatie onder zowel studenten als bedrijven.  

De Recruitment Days vond plaats op 7, 8, 9 en 10 december 2015. Ook afgelopen editie was weer een 

groot succes met een record van ruim 500 aanmeldingen. Dit jaar hebben er 40 bedrijven deelgenomen 

aan het evenement en de hoofdsponsoren waren PostNL en Liander. Het evenement vond plaats in 

MartiniPlaza en was wederom succesvol. 

De Recruitment Dayscommissie 2016 is gevormd in maart.  
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De Raad van Toezicht van de Recruitment Days commissie bestaat uit de functionaris Interne 

Betrekkingen van het MARUG Bestuur en twee functionarissen van het EBF Bestuur. 

 

3.13. ComMa Congres 
  

Dit jaar heeft er eveneens een samenwerking plaatsgevonden tussen de MARUG en de studievereniging 

Commotie voor het organiseren van het ComMa Congres. De commissie bestond uit zowel studenten 

van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) als van de studie Communicatie- en 

Informatiewetenschappen (CIW). Dit jaar vond het congres plaats op de avond van 22 september 2015. 

Er hebben 77 studenten deelgenomen aan het evenement en het thema was: ‘Interculturele Marketing’. 

Het was wederom een geslaagd evenement waarbij de raakvlakken tussen communicatie en marketing 

zijn belicht. Er zijn twee lezingen gegeven door Nestlé en Jos Hornikx, een hoofddocent aan de Radboud 

Universiteit. Daarnaast werden workshops gegeven door Hooghoudt, Nestlé en het communicatiebureau 

Promo&Zo. Dankzij het ComMa Congres is de belangstelling van communicatie studenten voor 

marketing weer vergroot, wat heeft geleid tot een toename in het aantal MARUG leden van de studie 

Communicatie- en Informatiewetenschappen. We kunnen dus terug kijken op een geslaagd evenement 

dat door de studenten werd geëvalueerd met een gemiddeld van een 8.3. 

De Raad van Toezicht van het ComMa Congres bestaat uit de functionaris Interne Betrekkingen van het 

MARUG bestuur en een functionaris uit het Commotie bestuur. 

 

3.14. 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 

discussiemogelijkheden waarin de kracht van commercie centraal staat. Er wordt gestreefd naar 

aanwezigheid van zowel Nederlandse als internationale studenten. Daarnaast is ook de organiserende 

commissie is toegankelijk voor internationale studenten. Dit bevordert het internationale en open 

karakter van de MARUG. De Commercial Night vond dit jaar plaats op 3 mei 2016, in het Heerenhuis. De 

sprekers waren van Catawiki, La Compagnie en Business Rocketeers. De avond werd afgewisseld met een 

diner en een afsluitende borrel in het restaurant. De Commercial Night 2016 is beoordeeld met een 7,9. 

De Raad van Toezicht van de Commercial Night commissie bestaat uit de functionarissen Secretaris en PR 

& Promotie (eindverantwoordelijke) van het MARUG Bestuur. 
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3.15. Zevende lustrum 
  

Dit jaar bestond de MARUG 35 jaar en is het zevende lustrum van de MARUG gevierd. Gedurende het 

jaar is het lustrum gepromoot en zichtbaar geweest bij verschillende borrels en evenementen. Het 

thema van het lustrum was: ‘Lucky Number Seven: MARUG Goes All In’. Het hoogtepunt van het 

lustrumjaar bestond uit een lustrumweek met verschillende activiteiten. Tijdens deze week werden 

meerdere evenementen georganiseerd door de lustrumcommissie, bestaande uit acht oud-

bestuursleden en oud-actieve leden van de MARUG. Als eerste werd op zaterdag 27 februari 2016 vond 

de Actieve Ledendag plaats. Overdag werd er met actieve leden van de afgelopen vijf jaar paintball, 

bossa-ball en beachvolleybal gespeeld in evenementenlocatie Binn’npret. De dag werd afgesloten met 

een diner en biercantus in Villa Volonté. In totaal hebben 68 (oud-) actieve leden deelgenomen aan deze 

dag. Als tweede werd op dinsdag 1 maart 2016 vond het diës van de MARUG plaats. Dit is gevierd met 

taart op het bestuurshok voor leden. ‘s Avonds konden actieve leden deelnemen aan een Casino 

Collegetour in het Holland Casino. Als derde werd op donderdag 3 maart 2016 vond het Lustrumfeest 

plaats. Zowel leden als niet-leden waren welkom op dit feest en konden genieten van een onbeperkt 

drankenarrangement in Huize Maas. Het feest was goed bezocht met in totaal 337 verkochte kaarten. De 

afsluiting van de lustrumweek vond plaats op zaterdag 5 maart 2016 in de vorm van de Lustrum Plusdag. 

In totaal werden 68 MARUG Plusleden in Noorderlicht in Amsterdam ontvangen met glühwein. Het 

avondprogramma bestond uit een driegangendiner, een MARUG pubquiz en een borrel met een live 

band.  

De Raad van Toezicht van de Lustrumcommissie bestaat uit de functionarissen Voorzitter en Secretaris 

(eindverantwoordelijke) van het MARUG Bestuur. 
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4. Financieel jaarverslag 2015-2016 

 

Voorwoord 

 

Geachte lezer, 

Voor u ligt het financieel jaarverslag van de Marketing Associatie Rijksuniversiteit Groningen, peildatum 

30 april 2016. Het verslag bevat de verenigingsbalans, bestuurs- en activiteiten begroting, resultaten per 

activiteit, balans van het congres en de realisatie van het congres 2016.   

 

Financieel gezien heeft de MARUG een goed jaar achter de rug. Tijdens de halfjaarlijkse algemene 

ledenvergadering werd er een minimum positief resultaat verwacht. Uiteindelijk is er ook een positief 

resultaat behaald mede door de hoge acquisitie en de geïncasseerde contributie. Er zijn extra kosten 

gemaakt voor het afgelopen lustrum en het aanstaande lustrum in 2021. In ons jaar hebben we 

geïnvesteerd in de Genkgo Event planner, zodat er nu via e-tickets en iDEAL kan worden betaald voor 

evenementen. Daarnaast is er een Genkgo – Exact Online koppeling aangeschaft waardoor de 

ledencontributie nu erg overzichtelijk is geworden binnen de boekhouding. Ik zal de financiële gevolgen 

van bovenstaande veranderingen toelichten in mijn presentatie.  

Ik wil mijn opvolger Loy Löwik veel succes wensen met het continueren en mogelijk verbeteren van het 
financiële beleid van de vereniging. Graag wil ik alle (actieve) leden bedanken voor dit fantastische jaar, 
voor hun inzet en gezelligheid waardoor waardevolle evenementen zijn neergezet. In het bijzonder wil ik 
mijn bestuursgenoten bedanken voor de geweldige tijd die we samen hebben doorgebracht.  
 
Als laatste wil ik u veel plezier wensen met het lezen van dit financieel jaarverslag.  
 
Met vriendelijk groet, 

Namens het MARUG Bestuur 2015-2016, 

 

Coen Zweers 

Penningmeester 

MARUG Bestuur 2015-2016 
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Marketing Associatie Rijksuniversiteit Groningen 

Balans 

  

Debet Credit Debet Credit 

 
Omschrijving 30-4-2015 30-4-2015 30-4-2016 30-4-2016 

Activa 
     

 

Camera 
  

834 
 

 

Computers - 
 

371 
 

 

Borg 205 
 

- 
 

 

Totaal: Vaste activa 205 
 

1.205 
 

      

 

Debiteuren 54.110 
 

48.795 
 

 

Overlopende activa - 
   

 

Vooruitbetaalde bedragen 21.431 
 

710 
 

 

Nog te ontvangen wintersport 2.128 
   

 

Te vorderen btw 1.345 
 

1.427 
 

 

Totaal: Vlottende activa 79.014 
 

50.932  
 

      

 

Bank - ABN AMRO lopende rekening 1.774 
 

7.456 
 

 

Bank - Vermogensspaarrekening ABN AMRO  52.553 
 

42.760 
 

 

Totaal: Liquide middelen 54.328 
 

50.217  
 

      

 

Totaal: Activa 133.547 
 

102.417  
 

      Passiva 
     

 

Eigen vermogen 
 

72.634 
 

71.487 

 
Totaal Eigen vermogen 

 
72.634 

 
71.487  

      

 

Crediteuren 
 

20.178 
 

4.640 

 
Vooruit ontvangen bedragen 

 
12.990 

 
6.200 

 
Overige schuld 

 
- 

 
- 

 

Overlopende passiva 
 

- 
 

- 

 

Af te dragen btw 
 

2.973 
 

1.469 

 
Totaal: Vreemd vermogen kort 

 
36.141 

 
        12.309  

      

 

Voorzieningen 
 

25.918 
 

18.479 

 
Totaal: Vreemd vermogen lang  

 
25.918 

 
18.479  

      

 

Saldo  
 

-1.146 
 

78  

      

 

Totaal: Passiva 
 

133.547 
 

102.417  
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Toelichting MARUG Balans 

 

Vaste activa  

Dit jaar is er een camera en een boekhoudlaptop aangeschaft. Deze worden beide in drie jaar 

afgeschreven en hebben de huidige waarde zoals die vermeld staat in de balans. De afschrijvingskosten 

zijn te vinden op de MARUG Bestuur winst en verlies rekening.  

Debiteuren 

De post openstaande debiteuren is hoog. Inmiddels is dit bedrag alweer lager. De debiteuren zullen in de 

aankomende periode binnenkomen.  

Vooruitbetaalde bedragen  

Vooruitbetaald Battle of Marketeers  538  

Vooruitbetaald Commercial Night  173  

Totaal       710 

Vooruitontvangen bedragen  

Vooruitontvangen bedragen   2.500 

Vooruitontvangen Battle of Marketeers  2.700  

Vooruitontvangen Commercial Night  1.000  

Totaal      6.200      

Voorzieningen  

Voorziening crediteuren   2.617  

Voorziening commissie bedankdiners  1.802  

Voorziening promotiefilm   1.300 

Voorziening lustrum    2.500  

Voorziening boekjaar 2016-2017  3.560  

Voorziening NMS    6.000  

Voorziening MMT    700  

Totaal       18.479  
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MARUG Bestuur 2015-2016 - Realisatie 

  

Realisatie  Begroot Aangepast Realisatie 

 

Omschrijving 30-4-2015 1-5-2015 11-1-2015 30-4-2016 

  

€ € € € 

 

Baten 
    1 Acquisitie 14.268 20.000 22.000 23.799 

2 Acquisitie MAN - - 
  3 Contributie leden 16.944 16.900 18.700 19.640 

4 Subsidies 2.873 2.873 873 873 

5 Interestopbrengsten  570 600 690 707 

6 Incidentele baten 3 - 633  2.785  

 

Totaal: Baten 34.658 40.373 42.896 47.804 

      

 

Lasten 
    7 Afschrijvingen 2.450 - - 602 

8 Telefoonkosten 312 400 400 342 

9 Portokosten 267 300 500 280 

10 Druk- en kopieerkosten 1.847 1.900 2.100 1.907 

11 Kantoorkosten 270 200 500 396 

12 Verzekeringskosten 272 300 350 445 

13 Bankkosten 423 350 350 363 

14 Kosten ICT 5.721 4.000 4.000 6.377 

15 Reiskosten 649 1.000 1.000 1.041 

16 Borrelkosten 7.026 7.000 7.000 6.720 

17 Promotiekleding 617 1.000 1.000 1.166 

18 Promotiekosten 3.173 3.700 3.700 3.843 

19 Kennismaking commissies 1.271 1.300 1.100 1.150 

20 Commissie bedankdiners 2.958 3.000 3.000 3135 

21 Kosten vergadering 907 1.000 1.000 1.105 

22 Kosten Cadeaus 241 400 400 438 

23 Overige kosten 1.853 2.100 2.100 1.983 

24 Bijdrage auditoren 1.500 1.500 1.500 1.500 

25 Voorziening lustrum 7 1.500 - - - 

26 Extra verenigingsbijdrage lustrum 7 - - - 4.500 

27 Voorziening promotiefilm - - - 1.300 

28 Voorziening lustrum 8 - - - 2.500 

29 Voorziening NMS 1.500 1.500 1.500 1.500 

30 Onvoorziene kosten - 2.000 1.000 - 

31 Incidentele lasten 100 - 420 1.113 

 

Totaal: Lasten 34.857 32.950 32.920 43.703 

      

 

Resultaat WV Bestuur -199 7.423 9.976 4.101 
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Toelichtingen Realisatie MARUG Bestuur 2015-2016  
 
1. Acquisitie  
Het acquisitiebedrag is een record voor de MARUG. Dit jaar zijn er veel nieuwe partners vastgelegd en 
hebben de bestaande partners verlengd. Het vergroten van de recruitmentfunctie van de MARUG heeft 
aanzienlijk geholpen.  

3. Contributie leden  
Het ledenbestand dit jaar erg goed is doorgelicht en goed bijgehouden. Daarnaast zijn de leden die 
hebben gestorneerd opnieuw geïncasseerd. Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijk hoger bedrag dan 
begroot.  

6. Incidentele baten   
Dit jaar is er een camera en een boekhoudlaptop aangeschaft door middel van een voorziening. Deze 
activa worden afgeschreven en daardoor zijn deze voorzieningen vrijgevallen en is deze vaste activa op 
de balans geplaatst.  

7. Afschrijvingskosten  
Dit zijn de afschrijvingskosten voor de camera en de boekhoudlaptop.  

9. Portokosten  
Dit jaar zijn er minder kosten gemaakt voor porto. Er wordt meer gebruik gemaakt van digitale 
communicatie en facturen worden enkel via de e-mail gestuurd.  

12. Verzekeringskosten  
De verzekeringskosten zijn hoger uitgevallen doordat er een verzekering is aangeschaft voor de nieuwe 
camera.  

14. Kosten ICT  
De kosten ICT zijn een stuk hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat er is geïnvesteerd in de 
Genkgo Event Planner en de Genkgo  - Exact Online Koppeling (synchronisatie van ledengegevens tussen 
het ledenbestand en de boekhouding). Daarnaast zijn de licentiekosten voor Exact Online hoger 
uitgevallen, omdat de MARUG nu een eigen licentie beheerd in plaats van een gedeelde met de andere 
studieverenigingen.  

26. Extra verenigingsbijdrage lustrum 7  
Voor het lustrum is er besloten om meer te gaan investeren in de evenementen tijdens het lustrum. 
Voor deze reden is er een extra bedrag vrijgemaakt voor het lustrum.  

27. Voorziening promotiefilm  
Voor aanstaand jaar is er een bedrag gereserveerd voor een promotiefilm.  

28. Voorziening lustrum 8  
Er is besloten om het voorzieningsbedrag op te schroeven van € 1500 naar € 2500. Door in dit boekjaar al 
te beginnen met een voorziening voor het lustrum van 2021, zal de verenigingsbijdrage in 2021 gelijk zijn 
aan het afgelopen lustrum.  

30. Incidentele lasten   
Incidentele lasten bestaan uit bankkosten gemaakt uit een foutieve incasso en een claim voor een 
inbreuk voor auteursrechten.  
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MARUG Evenementen en activiteiten 2015-2016 - Realisatie 

Omschrijving 

Realisatie Begroot  Aangepast Realisatie 

30-4-2015 1-5-2015 11-1-2015 30-4-2016 

  

€ € € € 

 

Baten 
    1 MARUG Plus 681 750 960 960 

2 MARUG PAC 774 650 900 570 

3 MARUG Battle of Marketeers 2.300 3.900 3.797 3.797 

4 MARUG IME 12.721 11.000 10.687 24.294 

5 MARUG Master Team 1.395 2.000 2.000 3.465 

6 MARUG/Commotie ComMa 1.385 1.400 1.107 1.098 

7 MARUG/EBF Recruitment Days 11.000 11.000 11.000 11.037 

8 MARUG Inhousedagen (NL) 2.000 2.000 2.000 1.500 

9 MARUG Dublin Inhousetour - - 13.500 13.292 

10 MARUG Commercial Night  1.143 1.100 1.100 - 

11 Marketing Classes - - - - 

12 MARUG Media Team - - - - 

13 MARUG Mind over Marketing - 1.200 1.236 3.097 

14 MARUG Cursussen 4.857 6.500 6.000 7.649 

15 MARUG Lustrum 7 - 11.613 11.613 24.331 

16 Incidentele baten commissies - - - 
 

 

Totaal: Baten activiteiten 38.256 53.113 65.900 95.089 

      

 

Lasten 
    1 MARUG Plus 4.572 4.500 4.500 3.853 

2 MARUG PAC 3.352 3.500 4.000 3.699 

3 MARUG Battle of Marketeers 2.586 3.900 3.961 3.837 

4 MARUG IME 13.501 11.000 11.123 24.737 

5 MARUG Master Team 2.300 5.500 5.500 7.022 

6 MARUG/Commotie ComMa 1.811 1.900 1.531 1.531 

7 MARUG/EBF Recruitment Days - - - - 

8 MARUG Inhousedagen (NL) 1.750 3.000 1.000 593 

9 MARUG Inhousetour (Internationaal) 1.382 
 

16.500 15.091 

10 MARUG Commercial Night  - 2.000 2.000 - 

11 Marketing Classes - 500 500 - 

12 MARUG Media Team 1.703 2.000 2.000 668 

13 MARUG Mind over Marketing 572 1.200 1.390 3.298 

14 MARUG Cursussen 5.674 8.000 8.000 10.148 

15 MARUG Lustrum 7 - 13.536 13.536 24.637 

16 Incidentele lasten commissies - - - - 

 

Totaal: Lasten activiteiten 39.203 60.536 75.541 99.112 

      

 

Totale baten 72.914 93.486 108.796 142.893 

 

Totale lasten 74.060 93.486 108.461 142.815 

 

Resultaat -1.146 - 335 78 
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Toelichtingen realisatie MARUG Evenementen en activiteiten 2015-2016  

 

4. MARUG IME   

IME is dit jaar twee keer in het boekjaar 2015-2016 gevallen. Van de IME naar Praag (2015) en Barcelona 

(2016). Dit is bewust gedaan, zodat er aanstaand jaar kan worden begroot voor de IME van 2017. Zo 

hoeft de IME geen overlopend evenement te zijn.  

5. MARUG Master Team  

Acquisitie voor de master team evenementen zijn hoger dan verwacht, de uitgaven daarvan ook.  

9. MARUG Dublin Inhousetour  

Dit evenement heeft in mei 2015 en november 2015 plaatsgevonden. Hierdoor is ook dit evenement 

twee keer in het boekjaar 2015-2016 gevallen. Er is besloten om de Dublin inhousetour te verplaatsen 

naar november waardoor er de evenementen beter zijn verdeeld over het jaar. 

10. MARUG Commercial Night  

De commercial night heeft niet plaatsgevonden in dit boekjaar. De commercial night van 2015-2016 is 

verplaatst naar mei 2015, dat in het nieuwe boekjaar valt.  

12. MARUG Mediateam  

De camera is gekocht uit een vrijgevallen voorziening van afgelopen jaar. De camera dient echter op de 

balans te staan en worden afgeschreven. De kosten vielen hierdoor dus lager uit.  

13. MARUG Mind over Marketing  

De mind over marketing is vervroegd, waardoor het evenement twee keer in het boekjaar 2015-2016 is 

gevallen.  

14. MARUG Cursussen  

De Online Business Assessment is een cursus die voor het eerst is opgezet en bracht hogere 

opstartkosten met zich mee dan verwacht. Baten waren daarentegen ook hoger.  

15. MARUG Lustrum 7  

Tijdens de HALV is de voorziening vrijgevallen naar de winst en verliesrekening. Hierin is de 

deelnemersbijdrage niet meegenomen. Bij de afrekening is dit nu wel meegenomen.  
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Specificatie resultaten MARUG Activiteiten 2015-2016  

 

 

  

1. MARUG PLUS 

 Realisatie 

Baten 
 Deelnemersbijdrage 960  

  

Totaal baten 960  

  Lasten  

Accommodatiekosten 145  

Cateringkosten 3.180  

Kosten cadeaus 373  

Overige kosten 155  

  Totaal lasten 3.853  

  Resultaat  -2.893  

2. PAC 

Realisatie 

Baten 
 Deelnemersbijdrage  570  

Totaal baten 570  

  Lasten  

Accommodatiekosten 931  

Cateringkosten 1.247  

Borrelkosten  901  

Promotiekosten  123  

Reiskosten  85  

Overige kosten  411  

  Totaal lasten  3.699  

  Resultaat -3.129  

3. Battle of Marketeers 15-16 

Realisatie 

Baten 
 Acquisitie  2.297  

Subsidie  1.500  

  Totaal baten  3.797  

  Lasten  

Accommodatiekosten  1.133  

Cateringkosten  1.726  

Kosten cadeaus 193  

Promotiekosten 671  

Druk- en kopieerkosten  25  

Overige kosten  88  

  Totaal lasten  3.837  

  Resultaat  -40  

4. IME Praag 2015 + Barcelona 2016 

Realisatie 

Baten 
 Acquisitie  1.521  

Subsidie  2.500  

Deelnemersbijdrage  20.273  

  Totaal baten  24.294  

  Lasten  

Accommodatiekosten  4.998  

Cateringkosten  2.409  

Reiskosten  10.131  

Promotiekosten  264  

Kosten cadeaus 35  

Borrelkosten  5.226  

Overige kosten  674  

Incidentele lasten  1.000  

  Totaal lasten  24.737  

Resultaat -443  
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5. Master Team 2015-2016 

Realisatie 

Baten  

Acquisitie  3.290 

Deelnemersbijdrage  175 

  

Totaal baten  3.465 

  

Lasten  

Cateringkosten  4.014 

Accommodatiekosten  362 

Kosten cadeaus  478 

Promotiekosten  280 

Druk- en kopieerkosten  281 

MSc Borrelkosten  1.339 

Overige kosten  267 

Totaal lasten  7.022 

  

Resultaat  -3.557 

 

  

6. ComMa Congres 2015 

Realisatie 

Baten 
 Acquisitie  707  

Deelnemersbijdrage  391  

Totaal baten  1.098  

  Lasten  

Accommodatiekosten  210  

Cateringkosten  753  

Borrelkosten  270  

Promotiekosten  50  

Reiskosten  17  

ICT kosten  10  

Druk- en kopieerkosten  93  

Overige kosten  128  

  Totaal lasten  1.531  

  Resultaat -434  

7. Recruitment Days 2015 

Realisatie 

Baten 
 Winstverdeling EBF 11.037  

Totaal baten  11.037  

  Lasten  
 

 
-  

Totaal lasten -  

  Resultaat  11.037  

8. Inhousedagen (NL) 15-16 

Realisatie 

Baten 
 Acquisitie  1.500  

Totaal baten  1.500  

  Lasten  
 Reiskosten  220  

Promotiekosten  132  

Overige kosten  241  

Totaal lasten  593  

  Resultaat  907  
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9. Dublin inhousetour  
april 2015 & november 2015 

Realisatie 

Baten 
 Deelnemersbijdrage 13.292  

  Totaal baten  13.292  

  Lasten  
 Accommodatiekosten  3.860  

Cateringkosten  665  

Borrelkosten 200  

Reiskosten  9.827  

Telefoonkosten  6  

Kosten cadeaus  54  

Overige kosten  480  

  Totaal lasten  15.091  

  Resultaat  -1.1800  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Media Team 2015-2016 

Realisatie 

Baten 
 

  Totaal baten  -  

  Lasten  
 Reiskosten 101  

Promotiekosten  412  

Overige kosten 155  

  Totaal lasten  668  

  Resultaat  -668  

14. MARUG Cursussen 2015-2016 

Realisatie 

Baten 
 Deelnemersbijdrage  7.649  

  Totaal baten  7.649  

  Lasten  
 SPSS  675  

Online Business Course  
(mei en nov)  5.145  

Online Business Assessment  3.162  

InDesign en Photoshop  1.165  

  Totaal lasten  10.148  

  Resultaat  -2.498  

13. Mind over Marketing 2015 & 2016 

Realisatie 

Baten 
 Subsidie  2.000 

Deelnemersbijdrage  597 

Extra verenigingsbijdrage  500 

  Totaal baten  3.097 

  Lasten 
 Accommodatiekosten  300 

Cateringkosten  2.466 

Druk en kopieerkosten 16 

Kosten cadeaus  61 

Overige kosten  455 

  Totale lasten  3.298 

  Resultaat -201 
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15. MARUG Lustrum VII 

Realisatie 

Baten 
 Lustrum voorziening 11.613  

Acquisitie 200  

Extra verenigingsbijdrage lustrum 7 4.500  

Deelnemersbijdrage  8.017  

  Totaal baten 24.331  

  Lasten  
 Accommodatiekosten 3.788  

Cateringkosten  4.416  

Lustrumboek  2.445  

Reiskosten 25  

Promotiekosten  911  

Borrelkosten 9.593  

Overige kosten  3.458  

  Totaal lasten  24.637  

  Resultaat  -306  
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Stichting MARUG Congres 2015 – 2016  

 

Stichting MARUG Congres 2015-2016 

Realisatie 

Baten 
 Acquisitie 27.600  

Subsidie  8.500  

Bedrijfsdeelnemers  6.989  

Studentdeelnemers  3.126  

Interestopbrengsten  53  

Incidentele baten  1.079  

Totaal baten 47.347  

  Lasten  
 Accommodatiekosten 7.913  

Cateringkosten 12.399  

Techniek 4.350  

Drukkosten 3.857  

Sprekerskosten 4.337  

Promotiekosten 3.994  

Borrel (afterparty) 979  

Dag uitgaven 1.158  

Bankkosten 146  

Verzekering 399  

ICT kosten 734  

Auditorenfonds 1.500  

Telefoonkosten  270  

Overige kosten  4.357  

Incidentele lasten 957  

Totaal lasten 47.349 

  Resultaat  -2  
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Stichting MARUG Congres 2015 – 2016  

 

Stichting MARUG Congres 

Balans 

  
Debet Credit 

 
Omschrijving 30-4-2015 30-4-2015 

Activa 
   

 
Debiteuren 16.287 

 

 
Totaal: Vlottende activa  16.287 

 

    

 
Rabobank - betaalrekening 2.360 

 

 
Rabobank - Internetsparen 613 

 

 
Totaal: Liquide middelen 2.973 

 

    

 
Te vorderen BTW 3.401 

 

    

 
Totaal: Activa 22.661 

 

    Passiva 
   

 
Eigen vermogen 

 
13.959 

 
Totaal: Eigen vermogen 

 
13.959 

    

 
Crediteuren 

 
103 

 
Totaal: Vreemd vermogen kort 

 
103 

    

 
Voorzieningen 

 
5.476 

 
Totaal: Vreemd vermogen lang 

 
5.476 

    

 
Af te dragen BTW 

 
3.122 

    

 
Saldo 

 
0 

    

 
Totaal: Passiva 

 
22.661 

    

 
Voorzieningen Stichting MARUG Congres 

 

 
Voorziening Congres 2017 2.076 

 

 
Voorziening Bedankdiner 700 

 

 
Voorziening Printkosten 250 

 

 
Voorziening Telefoonkosten 250 

 

 
Voorziening Promotiefilm 1.000 

  Voorziening Congres Diner 1.200  

 Totaal 5.476  
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Verklaring van de Kascontrolecommissie 
 
 
Ingevolge de opdracht van de Algemene Ledenvergadering d.d. 23 mei 2016 hebben wij de financiële 
cijfers van het boekjaar 2015-2016, begonnen op 1 mei 2015 en eindigend op 30 april 2016, 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, 11 mei 2016 
 
De kascontrolecommissie 2015-2016, 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

Steven Kortstee     Michel Koldenhof 
Penningmeester     Penningmeester 
MARUG Bestuur 2013-2014    MARUG Bestuur 2014-2015    
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Actieve Leden 2015-2016 

 
 
MARUG Bestuur    Bas Wagenmaker  Voorzitter  

Lotte Logher  Secretaris 
Coen Zweers  Penningmeester 

 Ludo Prinzen  Externe Betrekkingen 
Renee Boukens  Interne Betrekkingen 
Jacobine Muntendam PR & Promotie 

 

MARUG Conference Bestuur        RobertJan Roos  Voorzitter 
     Carlijn Jansen  Secretaris/Thematiek & Sprekers 

Tim Winters  Externe Betrekkingen I 
                                                                              Dave Knipmeijer  Penningmeester/Externe Betrekkingen II 
                                                                               Susan Mulder     PR & Promotie  

Siri de Ruiter  Dagorganisatie 
                                                                                                                                         
MARUG Conference Dagorganisatie Tessa Mogezomp  PR & Promotie 

Annefleur Clercx  Catering en Productsponsoring 
Suzanne Kleine  Techniek en Logistiek 
Freek van Haarlem Acquisitie 

 
Battle of Marketeers                                      Rutger Gering  Voorzitter 

Tjeerd van der Veen Externe Betrekkingen I 
Jasper Westerveld Externe Betrekkingen II/Penningmeester 
Renee Roeleveld  Dagorganisatie 
Margje Gerritse  PR & Promotie 

                            
ComMa Congres    Louis de Bruijn  Voorzitter  

Sterre Peters  Externe Betrekkingen 
Sabine Hidding  PR & Promotie 

                                                                            Emma Braams  Dagorganisatie 
                                                                        Chantal ter Haar  Thematiek & Sprekers                        
                                                                                                            
International Marketing Experience          Robin Gringhuis  Voorzitter 
                                                                         Lars Goes  Externe Betrekkingen 
                                                                             Daniël Cornelissen Weekorganisatie 
                                                                           Margot Frima  Thematiek & Sprekers 
                                                                           Miranda Leijten   PR & Promotie          

                                                                                                                                                                                   
MARUG Media Team                                Sebastiaan Jansen Hoofdredacteur 
                                                                           Ruben van Brug  Redacteur 
                                                                               Marthe Posthumus Redacteur 
                                                                           Larissa Komen  Redacteur 
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                                                                              Kim Lijding  Redacteur 
     Myron Kuijk  Redacteur 
     Erwin Oosterhuis  Redacteur 
     Amber Zijlstra  Redacteur 
     Eveline ten Hoor  Redacteur 

 
MARUG Master Team Fall   Sophie Kromhof  Voorzitter 

Martin Renkema  Externe Betrekkingen I 
Dennis Wijnberg  Externe Betrekkingen II 
Rosanne Heijligers PR & Promotie 
Larissa Hendriks  Dagorganisatie & Penningmeester 

 
MARUG Master Team Spring  Annemiek de Graaf Voorzitter 

Leon Wilbrink  Externe Betrekkingen 
Tim Menkveld  Externe Betrekkingen 
Maaike van OS  PR & Promotie 
Marin Teinsma  Dagorganisatie & Penningmeester   

Promotie- en Activiteiten Commissie           Jacobine Muntendam Voorzitter 
                                                                         Maylen de Koning 
                                                                              Ismay Schaaij      
                                                                             Nienke Oudenampsen 
                                                                             Yonne Boelen                                    

 

Mind over Marketing                                     Mayke Hazelaar  Voorzitter 
Matthijs Julsing  Dagorganisatie 
Esther Kooistra  Thematiek & Sprekers 
Liesanne Rooks  PR & Promotie 

  
EBF & MARUG Recruitment Days                  Anmarie Germs  Voorzitter 
                                                                              Rogier Muis  Penningmeester   

                                                                 Eline Klaver  Bedrijfscontacten 
                                                                          Roelof Takens  Bedrijfscontacten 
                                                                             Jelle Schaap  Dagorganisatie  
                                                                             Yanne de Lang  Planning & Logistiek 
                                                                           Fleur Bastin  PR & Promotie 

 
MARUG Campus Recruiters  Rosanne Heijligers  

Sebas Baneke 
     Daniël Cornelissen 
     Martin Renkema 
                                                                                                                    
MARUG Lustrum Commissie  Lieke Vossen  Voorzitter 

Steven Kortstee  Externe betrekkingen 
Rudolf Bakker  Externe betrekkingen 
Esther Douwes Dekker Lustrumboek 
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Niels van Bussel  Evenementen 
Michel van der Vaart Evenementen 
Lonneke Eijdems  PR & Promotie 
Fien Verheij  PR & Promotie 

 
MARUG Ambassadeurs                       Boudewijn Schrijver 

Erik Berens  
Hans Fongers 
Harry Vleesch Dubois 

                                                                              Hilgo Gabriels 
Juliet Wessels 
Marijke van Ark 
Mark Jansen 
Laura van de Merwe 

                                                                             Peter Bijlsma 
          Rafael Redszus van Berkel 
                                                                              Ramon Sloof 
                                                                               Wencke Lesterhuis              
                                                                           Wilbert van der Woude 
 

Raad van Voorzitters   Marieke de Ruiter Voorzitter Bestuur 2011/2012 
Dick van Veldhuizen Voorzitter Bestuur 2012/2013 
Janiek Moes  Voorzitter Bestuur 2013/2014 
Fleur Kamp  Voorzitter Bestuur 2014/2015 

 

Kascommissie    Steven Kortstee  Penningmeester Bestuur 2013/2014 
Michel Koldenhof  Penningmeester Bestuur 2014/2015 
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Jaarplanning 2015-2016 
 

Augustus 

11 – 14 KEIweek 

September 

1          MSc Marketing borrel 

3          Openingsfeest 

14 – 18  Promoweek 

21        SPSS Cursus 1 

22        MARUG/Commotie ComMa Congres 

28        SPSS Cursus 2 

29        MARUG/FEB Career Day 

Oktober 

1          MARUG borrel 

5          SPSS Cursus 3 

9          Plus borrel 

12        SPSS Cursus 4 

18        Dublin deelnemersborrel 

November 

5          MARUG borrel 

9          Online Business Course 1 

10-14  Dublin Inhousetour 

12        Online Business Course 2 

13        MSc Marketing borrel 

16        Online Business Course 3 

17        HALV MARUG 

19        Plus inhoudelijk evenement: CIC seminar 

21 – 22  Actieve leden weekend 

23        Online Business Course 4 

26        Inhousedag Capgemini, Online Business Course 5 

30        Online Business Course 6 

December 

3          Brand Experience, MARUG Grote Baas, MARUG borrel 

7 – 10 Recruitment Days 

14        Online Business Course 7 

14-18  MARUG Media Team Themaweek 

17        Online Business Course 8 

Januari 

7          MARUG Nieuwjaarsborrel 

12        Inhousedag L’Oréal 

29        MSc Marketing borrel 
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Februari 

1           OBA 1 

4          MARUG borrel 

8          OBA 2 

8-12    Promoweek lustrum 

15        OBA 3 

22        OBA 4 

23        Mind over Marketing 

24 – 25  Nationale Marketing Strijd 

27        Lustrumweek: Actieve Ledendag 

28        Lustrumweek 

29        Lustrumweek 

Maart 

1          Lustrumweek: MARUG Diës 

2          Lustrumweek 

3          Lustrumweek: Lustrumfeest - MARUG Voorzittersbekendmaking 

5          Lustrumweek: Plusdag 

8          MARUG Marketing Conference 

10-14  MARUG Wintersport 

15        Intelligence Event 

April 

7          MARUG borrel: Kandidaatsbestuur 2016 – 2017 bekendmaking 

9 – 17 International Marketing Experience (IME) 

18        InDesign en Photoshopcursus 1 

21        Inhousedag Databay 

22 MSc Marketing borrel 

25        InDesign en Photoshopcursus 2 

Mei 

2 InDesign en Photoshopcursus 3 

3 MARUG Commercial Night 

9          InDesign en Photoshopcursus 4 

10        Battle of Marketeers 

12 MARUG borrel 

19        MSc Marketing Seminar 

20        MARUG actieve leden BBQ 

23        ALV MARUG 

23-27 Media Team Themaweek 

25  Inhousedag HTG 

Juni 

2          MARUG borrel 

18        MARUG Plus Grachtenborrel 

24 MSc Marketing borrel 


