
EGEA Online Lunchmeeting 15-04-2020 
Aanwezig: Hannah Fröb, Emma Meijburg, Stijn Willemsen, Frederike Schneider, Ivo 

Schmitz, Joyce Haringa & Marcus Schmeits  

1. Opening 

Joyce opent de vergadering om 12:43 

EGEA is vandaag jarig en Joyce stelt voor een groepsfoto via skype.\ 

Hannahs verbinding valt steeds weg daardoor doen we dit later in de meeting 

 

We gaan een rondje langs van tijdens en na quarantaine-plannen 

 

 

4. Exchange uitgesteld 

De Exchange naar Maribor en de tussenstop naar Bamberg kan uiteraard niet doorgaan. Zodra de 

coronacrisis voorbij is, wordt er een nieuwe datum gepland. 

 

5. Truien 

Joyce en Frederike hebben na de vorige lunchmeeting nog de truien besproken, maar het idee van 

‘Yes I live in the Netherlands, no I don’t live in Amsterdam’ werd een beetje raar gevonden omdat we 

niet EGEA Amsterdam zijn. Joyce heeft even snel een voorbeeld in elkaar geflanst van hoe de trui 

ongeveer er uit zou moeten zien. De discussie ontstaat of EGEA NMGN op de mouw moet staan als 

Nijmegen al op de achterkant staat. Een idee is om het logo op de voorkant/borst van de trui te 

doen. Het EGEA logo op de trui is wel een pre omdat het anders geen referentie heeft naar EGEA 

Nijmegen. Bij een (licht) grijze pullover is volgens Frederike een donkere kleur als blauw. Als je oranje 

zou doen dan kan het zijn dat alle tekst samen onleesbaar wordt. Een eigen trui meegeven is ook nog 

altijd mogelijk. Er moet misschien ook afgewacht worden op wat DressMe als advies geeft. Voor 

EGEA standaarden maakt de kleur niet veel uit omdat andere EGEA entiteiten ook heel veel 

verschillende kleuren gebruiken voor eigen truien. Op de achterkant kan dan een checklist staan voor 

dingen die je moet doen als je in Nijmegen bent. Je kan ook nog de keuze hebben tussen een hoodie 

en een gewone trui. Bij een lichte grijze trui, blauwe letters en bij een donker grijze oranje letters. 

 

Samenvatting: twee opties grijze hoodie of trui met geel/oranje letters en met logo op de borst 

 

6. WRC + Regional meeting 

De Regional meeting is a.s. vrijdag, al gaat het WRC dat deze week zou plaats vinden niet door. Joyce 

zal EGEA Nijmegen representeren. Tijdens de Regional Meeting krijgt elke entiteit ook de tijd voor 

een update over zichzelf. Ook wordt er besloten waar WRC 2021 zal plaatsvinden. De enige 

kandidaat is Zürich die oorspronkelijk de WRC in 2020 zou organiseren. EGEA Nijmegen zal voor 

stemmen. Ook zal EGEA Nijmegen een BeNDeLux weekend update geven. 

 

7. Bendelux weekend 

BeNDeLux zal van 20 – 22 november plaatsvinden, tzt zal de inschrijving opnieuw open gaan om het 

zo administratief makkelijker te maken en ook om iedereen een gelijke kans te geven. BeNDeLux zal 

nu een soort wintereditie worden met snert, pepernoten e.d. 

 



8. Toekomst 

Leuke ideeën voor na corona: 

- EGEA Nederland meeting 

Wat willen we dan gaan doen en waar: 

o BBQ of Waddeneiland bezoeken maar ligt aan het weer 

o EGEA Utrecht zal wel joinen maar EGEA Groningen en EGEA Amsterdam? 

- Exchanges 

o Eerst de geplande exchanges door laten gaan maar het is de vraag wanneer deze 

door kunnen gaan. 

o Afgelopen jaar hebben we verzoeken van Brno, Graz, La Rochelle, Bamberg dus er 

zullen nog genoeg opties zijn en hoeven niet per se aan te geven dat we op zoek zijn 

naar exchanges 

o Dichtbije locaties zoals Osnabrück of een exotische zoals Malta 

 

9. Volgende meeting 

Een volgende meeting is niet per se nodig, al is er wel interesse naar de truien 

 

Joyce sluit de meeting om 13.38 


