
EGEA Lunchmeeting 11-03 
Aanwezig: Louis Smeets, Mathijs Gelen, David van Gils, Eline Leeneman, Waël Hag 

Shamas, Kay Hollanders, Esther de Winter, Frederike Schneider,  Ivo Schmitz, Joyce 

Haringa en Marcus Schmeits  

Tijd: 12.32 – 13.29 

Joyce opent de lunchmeeting om 12:32 

1. Mededeling: 
Emma Meijburg heeft aan Louis Egyptische koekjes meegegeven voor de lunchmeeting 

2. Evaluatie Exchange Maribor 
David zegt dat de Slovenen wel langzaam fietste en dat er rekening gehouden moet worden dat het 

in maart waarschijnlijk de komende jaren regenachtig blijft. Kay zegt dat hij het fietsprogramma 

beetje heeft ingekort vanwege de regen. De exchange was namelijk regenachtig behalve Den Bosch 

en het Flunkyball. Flunkyball was druk bezocht mede doordat het op Hoogeveldt was en dat Marcus’ 

vrienden toevallig ook op Hoogeveldt waren. Het avondeten op de donderdag bij Mathijs werd zeer 

gewaardeerd door de Slovenen, mogen misschien wel meer spelletjes zijn volgende keer. Kay vond 

de verdeling van aanwezigheid goed zodat iedereen wel aan zijn verplichtingen kan voldoen maar er 

wel altijd iemand aanwezig was voor de Slovenen. De pepernoten bakken na de hike was ook goed 

bevallen. De kroegentocht was geslaagd en het was goed dat er maar twee kroegen gecontacteerd 

waren omdat er toch wat tijdsnood was met eten. Er was wel wat miscommunicatie met Selbachs en 

wat er voor avondeten gegeten zou worden. Er was wel een vegetariër maar de andere Slovenen 

wilde toch wel wat meer vlees eten. In conclusie het was een toffe exchange maar er was soms 

beetje een cultuur verschil. 

 

Kosten 

Kosten worden vandaag nog verdeeld, dus de kosten van de exchange worden misschien ook 

verdeeld over de mensen die niet gehost hebben maar wel naar de re-exchange willen. Joyce, Kay, 

Louis, Stijn en Daphne hadden interesse in de exchange. Zowel Louis, Kay als Stijn kijken of ze de 

auto kunnen leveren. Louis heeft interesse maar weet nog niet 100% zeker of dat die naar Slovenië 

wil. Kay en Joyce weten dit wel. Esther heeft interesse maar staat liever op de reservelijst. Marcus 

gaat niet. Louis gaat toch wel. Esther komt met het idee dat je gewoon een standaard bedrag betaald 

aan de hosts, EGEA Utrecht heeft de regel dat je €25,- betaald als je op de re-exchange wil. Dit kan 

meegenomen worden voor de volgende keer. Vanuit de pot wordt dan bijvoorbeeld het avondeten 

van de Slovenen betaald. Dit kan dan ook in het EGEA draaiboek worden gezet. Nu wordt de WBW 

gebruikt volgende keren wordt een Munduspot gebruikt. Activiteiten voor de Slovenen wordt 

betaald door Mundus en voor de Nederlanders worden in de WBW gezet. 

 

3. Re-exchange 
Auto: Kay heeft zijn vader een appje gestuurd en daar is hij nog mee in overleg, Louis kan als backup 

de auto van zijn ouders vragen.  

 



4. Exchange Bamberg update 
Ivo legt uit dat Bamberg om een uitwisseling gevraagd heeft. Maar Nijmegen heeft voor Nijmegen al 

veel uitwisselingen, dus was het het plan van de commissie om op de heenreis of terugreis naar/van 

Maribor naar Bamberg te gaan. Bamberg zou dan voor het BeNDeLux weekend of het AC naar 

Nijmegen. Bambergs reactie was dat we het moest laten weten. Esther zou het goed vinden dat het 

niet voor of na het AC te doen vanwege drukte voor Nijmegen. 

 

5. Truien 
Louis wil wel graag een Hoodie. Commissie wil wel graag een en dezelfde kleur, Frederike en Louis 

maakt dat niet zoveel uit. Louis zegt dat de truien niet perse bij DressMe hoeven te worden gehaald 

want dat is vorig jaar ook niet gedaan. Primark is slechte kwaliteit dus dat wordt wel door de 

Lunchmeeting afgeraden. Louis oppert graag voor een hoodie, Frederike wil haar eigen ding kiezen. 

Qua prijs gaat het vooral om het drukken, ook gaat het grootte van wat je wil laten drukken. Er wordt 

geklaagd over de poll, het logo en NMGN komt op de mouw. Mathijs oppert het idee om op de 

kamer een lijst te leggen waarin je kan opschrijven of je een lichte of donkere grijze hoodie of trui wil 

en welke maat. Lunchmeeting stemt hier mee in. David zegt dat commissie moet opletten met de 

rekening. De quote ‘Yes, I live in the Netherlands, no I do not live in Amsterdam’ komt op de 

achterkant en het logo op de mouw. Frederike zegt wel dat de quote misschien trademarked en ze is 

het gewoon niet met de quote eens. Want we zijn niet EGEA Amsterdam maar EGEA Nijmegen dus 

het is raar om Amsterdam in de naam te noemen. Frederike maakt voor morgen 3 opties zodat de 

lijst op de tafel kan worden gelegd. Dus de quote staat nog niet vast 

 

6. Wvttk 
David heeft voor de eerste keer gehost en vroeg zich wel af of het erg was dat hij niet overal bij was. 

Lunchmeeting vond dat het gewoon positief was dat hij hoste.  

 

Er wordt nog wat gediscussieerd over het AC. 

 

7. Rondvraag 
Niemand heeft een vraag 

 

8. Sluiting 
Ivo sluit de vergadering om 13.30 

 

 


