
Notulen lunchmeeting 2, 13-11-2019 
Aanwezig: Frederieke Schneider, Mathijs Gelen, Matthijs Ham, Waël Hag Shamas, Kay 

Hollanders, Emma Meijburg, Ivo Schmitz & Marcus Schmeits  

 

Tijd: 12.37 – 13.24 

Ivo opent de vergadering om 12:37 

 

Exchange Aachen 
Kay vertelt wat er gedaan is op de vrijdagavond van de Exchange: Stadswandeling in de avond en 

daarna naar een Irish pub gegaan. Maar de Akenaren waren redelijk moe omdat ze van Kleef naar 

Nijmegen zijn gefietst. Ze hadden eigen fietsen mee genomen waardoor wij niet voor fietsen hoefden 

te regelen wat de commissie erg waardeerde. ’s Avonds hebben we stamppot gegeten wat volgens 

ons wel gewaardeerd werd door zowel de Nijmegenaren als de Akenaren. De stamppot was met 

sojamelk en de rookworst was vegetarisch zodat ook de veganisten en vegetariërs (deels) mee 

konden eten. 

Mathijs vertelt wat er op zaterdagavond gedaan is: Eerst wraps gegeten bij David en daarna gaan 

poolen bij café Pool. Na het poolen hebben we nog een drankje gedaan bij Tappers. Omdat iedereen 

toch wel moe was, zijn na het drankje huiswaarts gegaan. 

Ivo legt het middagprogramma van zaterdag uit: Blijkbaar was er samen met de beklimming van de 

Stevenstoren een stadstour gepland wat ook best positief werd ontvangen. Na de beklimming is er 

een fietstocht geweest waar we eerst naar Nijmegen-West en het Honigcomplex zijn gefietst. 

Waarna we via de Oversteek, de Waalsprong en de Waalbrug door de Ooijpolder zijn gefietst.  

Zondagochtend hebben we gebruncht en zijn de Akenaren weer met de fiets vertrokken naar Kleef. 

Er waren wat aanmerkingen over de manier hoe alles betaald is en hoe dat verrekend is bij diegene 

die mee waren op sommige onderdelen van de exchange. De commissie heeft zo toegepast dat 

diegene die er zijn bij een onderdeel van de exchange er aan mee betalen. Bijvoorbeeld bij een lunch 

voor de Akenaren betaald iedereen aan mee die aanwezig is. De aanwezigen bij de lunchmeeting zijn 

het eens met deze manier van verwerken maar zeggen wel dat het handig is dat de commissie vooraf 

een appje stuurt voor wanneer de ‘WieBetaaltWat?’ sluit. Zodat iedereen kan controleren of de 

uitgaves kloppen. De commissie zal hierover ook nog een keer vergaderen 

Re-exchange: 
Kay, Ivo en Marcus geïnteresseerd 

De andere aanwezigen konden niet of hadden andere plannen 

Kay vraagt of er een groepsapp gaat worden aangemaakt voor de geïnteresseerden die meewillen op 

de Re-exchange. Commissie zegt dat deze er aan komt. 

 



Mogelijke Exchanges: 
Marcus heeft een prachtige maar dan ook wel echt een fenomenale diapresentatie gemaakt waarin 

vier mogelijke exchanges zijn behandeld, deze diapresentatie zal ook worden doorgestuurd in de 

EGEA Nijmegen WhatsApp. De vier mogelijke steden zijn: La Rochelle (Frankrijk), Brno (Tsjechië), 

Graz (Oostenrijk) en Maribor (Slovenië). Van La Rochelle en Maribor heeft EGEA Nijmegen een 

officiële uitnodiging terwijl EGEAns uit Brno en Graz EGEAns van Nijmegen persoonlijk hebben 

benaderd tijdens EGEA-evenementen. 

La Rochelle: Een Franse stad aan de kust waar het in de lente warmer is dan in Nederland. Het is 

zowel met de trein als de auto redelijk goed en snel te bereiken. Ook de Lunchmeeting vond La 

Rochelle als een mooie stad overkomen. 

Brno: Brno heeft vorig jaar mede het AC georganiseerd dus zou symbolisch mooi zijn als soort 

overdracht om naar Brno af te reizen. Ook is het handig voor eventueel mensen van het Orgateam 

om ideeën uit te wisselen van het Orgateam van vorig jaar. Voor de rest is Brno ook weer een hele 

mooie stad en sommige aanwezige van de lunchmeeting kunnen dit beamen. 

Graz: Een mooie stad in Oostenrijk ook nog redelijk goed bereikbaar en het ligt redelijk dichtbij 

Maribor in Slovenië waar EGEA Nijmegen ook een exchange-verzoek van heeft liggen. Dus deze twee 

zouden goed gecombineerd kunnen worden. 

Maribor: De tweede stad van Slovenië, die best onbekend is dus een exchange met Maribor kan 

misschien best veel interesse hebben. Uiteraard ligt Maribor ook redelijk dichtbij Graz (ongeveer 2 

uur met de trein), dus een dubbelexchange zou goed kunnen als er interesse in is. 

Er wordt opgemerkt dat alle vier de steden in wijnstreken liggen! 

Omdat de commissie vindt dat de lunchmeeting misschien niet representatief genoeg zijn voor EGEA 

Nijmegen wilt de commissie een poll openen maar weten nog niet of dit via de Facebook van EGEA 

Nijmegen of via de EGEA Nijmegen WhatsApp groep willen doen. 

Er wordt gediscussieerd over wat de beste manier is. 

Marcus zegt dat wanneer de poll via facebook gaat dat ook niet-Nijmegenaren op de poll kunnen 

stemmen. 

Mathijs ziet graag vanwege bepaalde redenen dat het stemmen anoniem gaat. 

Hierdoor wordt er besloten dat er waarschijnlijk een poll wordt doorgestuurd in de groepsapp. 

Intermezzo 
Kay, Emma, Frederieke en Marcus raken afgeleid en beginnen even over Orga taken van het AC 

Frederieke vraagt de commissie of ze een ‘Save the date: BeNDeLux-weekend’ post kunnen maken 

op de officiële Facebooksite van EGEA 

 

Andere Activiteiten 
Ivo benoemt komende EGEA activiteiten: 

• Western Regional Congress door EGEA Zürich in Melchtal: 14-04-2020 t/m 19-04-2020 

• ERC, NBRC en EMRC 



• BeNDeLux-weekend door EGEA Nijmegen: 06-05-2020 t/m 08-05-2020 

 

Rondvraag: 
Kay vraagt wat er gedaan wordt om meer newbies te trekken. 

Marcus zegt dat EGEA Nijmegen het vooral moet hebben van aanwas binnen Mundus maar dat er 

momenteel bij Mundus weinig eerstejaars zijn. Dus dat het dan moeilijk is om dan ook nieuwe 

mensen bij EGEA binnen te halen. 

Frederieke brengt daartegen in dat EGEA Nijmegen het misschien meer moet zoeken bij 

meerderejaars.  

 

EGEA truien 
Marcus zegt dat Emma en hij gisteren (12-11-2019) bij de GeoQuiz van EGEA Utrecht waren en dat ze 

enthousiast waren over de EGEA-Utrecht sweater van de penningmeester van EGEA Utrecht, Emma 

opperde het idee om naast de bestaande EGEA Nijmegen-polo’s ook sweaters/truien aan te bieden. 

Dit idee wordt positief ontvangen bij de Lunchmeeting. 

Frederieke zegt dat het leuk is wanneer er nog geografische quotes op de truien staan en dat er niet 

per se de naam van die persoon op hoeft te staan. 

Matthijs vindt wel dat de hoofdkleur van de trui dan niet EGEA-geel/oranje moet zijn. 

Kay zegt dat het EGEA Nijmegen-logo wel ook op de voorkant moet staan wat bij de polo’s niet het 

geval is. 

Matthijs zoekt quotes op voor wat op de truien kunnen staan zoals: “Without geography, you’re 

nowhere!” 

 

Er ontstaat overleg over welke kleur de trui dan eigenlijk moet hebben: bijvoorbeeld dezelfde kleur 

blauw als de polo’s, de kleuren van Nijmegen (rood, zwart) of de kleuren van de Vierdaagse (groen, 

oranje). 

Omdat de ‘EGEA trui’ niet op de agenda stond en eigenlijk bedoelt was voor de volgende keer, 

belooft de commissie om meer onderzoek te doen naar verschillen en bij de volgende EGEA 

lunchmeeting op de agenda te zetten. 

 

Ivo sluit de lunchmeeting om 13.24 


