
Notulen lunchmeeting 3, 18-12-2019 
Aanwezig: Mathijs Gelen, Emma Meijburg, Waël Hag Shamas, Matthijs Ham, Kay 

Hollanders, Maureen Kroesen, Frederike Schneider, Stijn Willemsen, Ivo Schmitz , Joyce 

Haringa & Marcus Schmeits  

12:26 – 13.26 

Joyce opent de lunchmeeting om 12.26 

1. Mededelingen 
Geen mededelingen 

 

2. Re-exchange Aken 
Joyce legt uit dat EGEA Nijmegen meer moet gaan kijken naar hoe we de kosten van de exchange 

gaan verdelen. Mundus heeft EGEA Nijmegen wel meer geld gegeven dus dat geld zou wel daar aan 

kunnen worden uitgegeven. 

Stijn vraagt hoeveel mensen er naar Maribor toe kunnen. Joyce en Ivo antwoorden dat er vijf 

mensen uit Maribor naar Nijmegen willen. Kay merkt op dat dus niet per se betekent dat er max 5 

mensen naar Maribor kunnen. 

3. Russian Geography Society (RGS) 
EGEA heeft met RGS een partnership sinds het AC, maar het is al langer bezig. Het doel is een 

wetenschappelijke uitwisseling. Maar sinds het congres zijn er meerdere discussies op gang. De 

overeenkomst is vrijblijvend en kan op ieder moment verbroken worden. De discussie gaat over dat 

hoge personen binnen het RGS hooggeplaatste Russen zijn met veel (politieke) invloed zoals Vladimir 

Poetin en olie oligarchen. EGEA probeert politiek neutraal te zijn dus blijft dit politiek neutraal dan? 

Maar misschien kan dit partnership ook EGEAns in Rusland helpen naar congressen te gaan. In de 

powerpoint staan een aantal links met daarin een discussieforum en ook verdere informatie. 

Standpunt van de BoE: 

https://egea.eu/forums/topic/boe-statement-on-partnership-with-russian-geographical-
society/?fbclid=IwAR2C1NaFFSSjeZyVhiGgUilBxwRB6CHPnzaIaiIsbKk2Xs2RlxjBBchNlcU 

Discussieforum: 
https://egea.eu/forums/topic/discussion-about-the-partnership-with-russian-geographical-
society/?fbclid=IwAR3PD758h6Zgq26vNsiqF5Q81N3k6mlO0exT-tWTJkc_j6bfrfd6QSeOWmg 

Website RGS: 
https://www.rgo.ru/en?fbclid=IwAR3lbbWkPl3RGdjQeKcFtU9BFCRUb7jNpAAB3fOrvipe5hoKhl6GCW
G_9fs 

Q&A met een vertegenwoordiger van RGS: 
https://egea.eu/wp-content/uploads/2019/10/Minutes-QA-RGS.pdf 

Overeenkomst met RGS: 

https://drive.google.com/file/d/11Ev9USh2DQ2SkWg9ek2g7On5QqpRLzCM/view 

https://egea.eu/forums/topic/boe-statement-on-partnership-with-russian-geographical-society/?fbclid=IwAR2C1NaFFSSjeZyVhiGgUilBxwRB6CHPnzaIaiIsbKk2Xs2RlxjBBchNlcU
https://egea.eu/forums/topic/boe-statement-on-partnership-with-russian-geographical-society/?fbclid=IwAR2C1NaFFSSjeZyVhiGgUilBxwRB6CHPnzaIaiIsbKk2Xs2RlxjBBchNlcU
https://egea.eu/forums/topic/discussion-about-the-partnership-with-russian-geographical-society/?fbclid=IwAR3PD758h6Zgq26vNsiqF5Q81N3k6mlO0exT-tWTJkc_j6bfrfd6QSeOWmg
https://egea.eu/forums/topic/discussion-about-the-partnership-with-russian-geographical-society/?fbclid=IwAR3PD758h6Zgq26vNsiqF5Q81N3k6mlO0exT-tWTJkc_j6bfrfd6QSeOWmg
https://www.rgo.ru/en?fbclid=IwAR3lbbWkPl3RGdjQeKcFtU9BFCRUb7jNpAAB3fOrvipe5hoKhl6GCWG_9fs
https://www.rgo.ru/en?fbclid=IwAR3lbbWkPl3RGdjQeKcFtU9BFCRUb7jNpAAB3fOrvipe5hoKhl6GCWG_9fs
https://egea.eu/wp-content/uploads/2019/10/Minutes-QA-RGS.pdf
https://drive.google.com/file/d/11Ev9USh2DQ2SkWg9ek2g7On5QqpRLzCM/view


 

Elke entiteit moet stemmen op dit partnership zo ook Nijmegen. Kay vraagt wat de deadline is van de 

stemming. Joyce beantwoordt dat dit 31 december is. Kay oppert om dan later te stemmen, zodat 

iedereen zich kan inlezen. Er wordt gezegd dat het partnership wel een beetje politiek gevoelig is 

maar dat dat niet te voorkomen is. Daarnaast zouden EGEAns uit Oekraïne het gevoelig kunnen 

vinden. De vraag wordt gesteld waarom er dan bijvoorbeeld dan geen partnership aan wordt gegaan 

met een Geografievereniging in Frankrijk maar wel met Rusland. EGEA zal geen geld krijgen van RGS 

dus er zal geen afhankelijkheid ontstaan. Doordat het vrijblijvend is, zou EGEA de relatie met RGS 

kunnen verbreken mocht RGS over de streep gaan. Matthijs vraagt of dat er ook een stemverklaring 

mag worden uitgebracht. Joyce zegt dat er een mail moet worden terug gestuurd dus dat er daar er 

een stemverklaring in kan worden gezet. Maureen zegt dat een neutrale overeenkomst niet bestaat, 

Joyce zegt ook dat wij als Nederlanders soms geen neutrale bril op kunnen zetten naar Rusland. 

EGEA Nijmegen gaat een poll maken voor haar leden en op derde kerstdag (27 december) waardoor 

ze daarna de officiële poll in kunnen vullen. 

Frederieke Schneider komt binnen 

4. Aankomende Activiteiten 
Joyce legt uit hoe een congres in elkaar zit en welke congressen er zijn. Ze noemt voorbeelden van 

activiteiten bij een congres bijvoorbeeld de Cultural Fair waar elk land eigen eten en drank 

meenemen waardoor je aan het eind van de avond best beschonken bent. In West is er het Western 

Regional Congress georganiseerd door EGEA Zürich, Nijmegen heeft al 4(?) inschrijvingen maar er zijn 

ook aanmeldingen voor andere congressen. De inschrijfperiodes van de congressen zijn geopend en 

die van Eastern is al zelfs gesloten. Joyce benoemt de verschillende facebook groepen: EGEA 

Nijmegen member group, EGEA Western Region Unofficial Group, EGEA – Official group. Ook zijn de 

inschrijvingen al open voor de helpinghands van de AC. 

Het WRC (Western Regional Congress) is van 14-04-2020 t/m 19-04-2020 

Het BeNDeLux-weekend is van 08-05-2020 t/m 11-05-2020 

5. Exchange Maribor 
EGEA Maribor had verschillende data doorgegeven voor de exchanges, na dat deze data beetje door 

de commissie zijn gefilterd op tentamens, Mundusreizen en gunstige data i.v.m. collegevrije dagen, 

kwam de commissie uit op de twee volgende data om richting Maribor af te reizen, deze moeten wel 

nog goedgekeurd worden door EGEA Maribor: 

Donderdag 21 mei – dinsdag 26 mei of donderdag 28 – dinsdag 2 juni 

Donderdag 21 mei is Hemelvaart dus dan is er een lang weekend en zouden misschien veel mensen 

richting Maribor kunnen reizen omdat ze zo weinig colleges missen, maandag 1 juni is 2e pinksterdag 

en daardoor ook collegevrij, hierdoor is er dus weer een dag minder dat er eventuele colleges gemist 

kunnen worden. 

Omdat de vliegen toch ontmoedigt wordt binnen EGEA en dat het openbaar vervoer niet heel goed 

en betrouwbaar is in Slovenië stelt Frederike voor dat de exchange naar Maribor met de auto gedaan 

kan worden als EGEA Nijmegen toch met vijf man gaan. 

De planning van de commissie om EGEA Maribor te ontvangen in Nijmegen is begin maart voor alle 

verschillende Mundusreizen. Hierdoor zouden ook eventuele hosts meer gemotiveerd zijn om mee te 

gaan op Re-Exchange naar Maribor. 



6. Truien 
Matthijs gaat quotes bedenken/opzoeken voor de truien en drafjes maken. Ook wordt er gekeken 

hoe en waar deze dan bedrukt moeten worden. Ook in deze lunchmeeting blijkt dat er genoeg animo 

voor truien is om in iedergeval er onderzoek naar te doen. 

7. Eetactie 
De Commissie wilt de Mundus eetactie van dinsdag 4 februari 2020 organiseren. Wat de commissie 

gaat maken zitten ze zelf nog over te denken maar de commissie hoopt dat EGEA Nijmegen binnen 

Mundus zo ook meer naamsbekendheid krijgt. 

Joyce sluit de lunchmeeting om 13.26 


