
Notulen lunchmeeting 4, 12-02-2020 
Aanwezig: Matthijs Ham, Eline Leeneman, Louis Smeets, Frederike Schneider, Kay 

Hollanders, Jo-Ann Preuter, Willeke van de Ven, Daphne Martens, Ivo Schmitz, Joyce 

Haringa & Marcus Schmeits  

Tijd 12.32 – 13.14 

Joyce opent de vergadering om 12.32 

 

Exchange Maribor 
EGEA Nijmegen heeft host nodig voor de Exchange, Frederike wil wel hosten maar het liefst alleen in 

het weekend. Joyce kan alleen overdag. Kay vraagt hoeveel mensen er komen. Joyce antwoordt dat 

er 5 mensen komen. Joyce zegt dat het niet per se nodig is wanneer je host om bij alle activiteiten te 

zijn. 

 

Fietsen 

We zijn op zoek naar fietsen, Frederike heeft nog een extra fiets, Louis is niet aanwezig dus zijn fiets 

kunnen we ook gebruiken. Joyce zegt dat Yara ook nog twee fietsen heeft maar die hebben lekke 

banden. Maar dit gaat wel goed komen, volgens Joyce. 

 

Programma 

Matthijs kan zaterdag overdag, zondag de hele dag; 

Eline kan de donderdag, vrijdag en zaterdag niet en moet vooral opletten op het 

Mundusprogramma; 

Louis kan niet; 

Frederike kan overal bij zijn behalve de vrijdag en zaterdag niet overdag; 

Kay gaat zaterdag en zondag vrij vragen en doordeweeks moeten misschien werken maar gaat hij 

aansluiten waar die kan; 

Jo-Ann is waarschijnlijk alleen bij de Mundusborrel; 

Willeke is waarschijnlijk ook alleen de borrel en misschien Flunkyball; 

Daphne is waarschijnlijk woensdagavond, en misschien donderdag en vrijdag. 

 

Kosten 

Commissie is van plan om alle activiteiten voor EGEA Maribor te betalen vanuit Mundusgeld, het 

(avond)eten wordt verdeeld over diegene die aanwezig zijn, hosts regelen het ontbijt. Joyce vraagt of 

iemand ruimte heeft om ’s avonds daar te eten. Frederike geeft aan dat ze ruimte heeft voor max 8, 

Marcus heeft ook ruimte. Frederike vraagt zich af wie allemaal vanuit Maribor komt, commissie 

antwoordt dat ze dat nog niet weten. 

 

Re-exchange 
Kay, Louis, Daphne (beetje), Joyce zijn geïnteresseerd, Ivo dacht dat Stijn W. ook geïnteresseerd was. 

Kay en Louis kunnen aan hun ouders vragen of ze de auto kunnen lenen. 

 



Exchange Bamberg 
EGEA Nijmegen heeft een verzoek gekregen van EGEA Bamberg tot exchange. De Commissie leek het 

leuk om voor of/en na de exchange Maribor Bamberg aan te doen, en dan kunnen zij bijvoorbeeld 

voor het AC of voor het BenDeLux weekend in Nijmegen slapen. Het idee wordt geopperd om 

eventueel een dag eerder van Maribor naar Bamberg te gaan. EGEA Nijmegen gaat vragen aan 

Bamberg of dat zij zich hierin kunnen vinden of dat zij misschien ook nog ideeën hebben om 

eventueel een derde exchange voor EGEA Nijmegen te laten werken. 

 

Truien 
Het idee was om een grappige geografie quote te hebben op een trui, “Yes I study Geography, No I 

don’t learn all capitals”. Matthijs zat te denken aan een donker grijze trui met een oranje tekst en 

het egea logo. Als het zou kunnen EGEA Nijmegen en logo op één mauw. Het is mogelijk om zowel 

hoodie als zonder capuchon kiezen. Louis: “Add your quote and vote!”, de commissie gaat een poll 

aanmaken op facebook waar je kan stemmen. 

 

BeNDeLux-weekend 
Aanmeldingen zijn nog open, als mensen problemen hebben met registreren kunnen ze EGEA 

Nijmegen mailen: nijmegen@egea.eu. 

 

Annual Congress 2020 
De aanmelding gaan rond 21 april open, er zijn aanmeldingen voor Helping Hands, maar meer is altijd 

handig. Op de eerste dag is er ook een Career Event, het AC-team zou het leuk vinden als er ook 

Mundusianen gewoon alleen naar die dag toekomen. Zodat er voor die bedrijven daar ook wat meer 

Nederlanders aanwezig zijn.  

 

Rondvraag 
Matthijs heeft geen vraag; 

Eline heeft geen vraag; 

Louis heeft geen vraag; 

Frederieke heeft geen vraag; 

Kay heeft geen vraag; 

Jo-Ann heeft geen vraag; 

Willeke heeft geen vraag; 

Ivo heeft geen vraag; 

Daphne heeft geen vraag; 

Marcus heeft geen vraag; 

Joyce heeft geen vraag;  

 

Joyce sluit de vergadering om 13.14 


