
Notulen lunchmeeting 1, 1 oktober 2019 
Aanwezigen: Kay Hollanders, Esther de Winter, Louis Smeets, Stijn Willemsen, Mathijs 

Gelen, Luke den Boer, Waël Hag Shamas, Ivo Schmitz en Marcus Schmeits  

Tijd: 12.36 – 13.26 

 

Begin 12:36 

 

Voorstelrondje: Iedereen verteld over zijn voor opleidingen en wat ze bij al bij EGEA gedaan hebben. 

 

Ivo bespreekt de agenda van de lunchmeeting en zegt welke onderwerpen allemaal aan bod komen. 

 

Wat is EGEA? 

Er wordt uitgelegd wat voor een evenementen EGEA allemaal doet. Onder andere het BeNDeLux-

weekend, de verschillende congressen, uitwisselingen, Mission to Maar enz. 

 

Flunkyball 

Er wordt uitgelegd hoe Flunkyball in elkaar zit en hoe laat dat allemaal is. 

 

Uitwisseling (met Aken) 

Van 1 – 3 november heeft Nijmegen uitwisseling naar Nijmegen, de vraag is of dat mensen nog 

kunnen hosten. 

Esther zegt  13 – 15 december niet goed voor haar uitkomt want dan is ze er niet en zij wilt best 

hosten wanneer ze ook naar de re-exchange kan. 

Esther oppert dat er 6 fietsen nodig zijn om 6 mensen te laten overnachten. 

Luke zegt dat die eventueel zijn fiets beschikbaar wil stellen. 

Mathijs zegt dat die drie mensen kan hosten (maar niet op vrijdag op zaterdag), Esther twee, Marcus 

ook eventueel twee, Joyce kan waarschijnlijk één iemand hosten. 

We hebben uitwisselingverzoeken met EGEA Brno, EGEA Parijs, EGEA Graz, EGEA Göttingen (maar 

die is afgewezen door ons). Brno wordt door de aanwezigen wel als interessante locatie voor een 

uitwisseling gevonden. Vorig jaar is Brno niet gekozen omdat in Tsjechië ook het AC was, misschien 

denken de EGEAns uit Brno hetzelfde over Nijmegen nu omdat het AC nu in Nederland wordt 

georganiseerd. Maar met een uitwisseling met Brno kan EGEA Nijmegen wel info krijgen over een AC 

organiseren. 

 



Annual Congress 

Kay legt uit wie bij de AC was en wat er allemaal te doen was, Esther legt uit waarom het AC in 

Loučná nad Desnou was en niet in Brno, dit vanwege de benodigde ruimte voor de accommodatie. 

Luke stelt vragen over de organisatie van AC2020 die Esther en Kay beantwoorden. Zoals wat het 

tijdsplan is. Stijn vraagt of er al pre-events zijn, Esther beantwoordt dat Osnabrück een pre-event wil 

organiseren. 

 

Rondleiding Nijmegen 

Marcus legt uit dat EGEA Utrecht een evenement voor haar internationale studenten wilt 

organiseren in Nijmegen en dat ze EGEA Nijmegen gevraagd hebben of dat iemand een rondleiding 

wilt geven door Nijmegen van ongeveer één tot ander half uur. 

Kay zegt dat die wel wil kijken of dat hij kan ruilen met werk waardoor hij 19 oktober misschien de 

rondleiding kan geven want het lijkt hem wel leuk. 

 

Newbie weekends 

Ivo legt uit welke Newbieweekends er zijn: Freiburg (West), Warschau (East), Tartu (North & Baltic) 

en Belgrado (Euromed). Daarnaast vertelt Ivo welke regio’s EGEA heeft. Esther zegt dat je docenten 

best begrijpen dat je door een EGEA evenement niet naar een les kan omdat docenten een best goed 

beeld hebben van EGEA. 

 

Vragenrondje 

Luke vraagt of je lid van EGEA bent als je lid van Mundus bent. Mathijs zegt dat je dat niet meteen 

bent maar dat je wel recht heb op EGEA lidmaatschap. Ivo voegt Waël en Luke toe aan de groepsapp 

en Louis stelt zijn laptop beschikbaar waardoor Waël en Luke zich kunnen aanmelden voor EGEA. 

 

Einde 13.26 

 


