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Preface 

Groningen, 11th of November 2019 
Dear reader, 
 
Almost half a year ago, on Monday 27 May 2019, we started our time as the 39th MARUG Board. On 
that evening, we presented our policy plans and since then we have been working hard on executing 
the policy points that have been included in that policy report. In our opinion, we have made great 
steps, which we are very eager to share with you.  
 
Firstly, we have been working on our sustainability goals.  We have talked to several parties and have 
attended meetings to learn more about this topic and to understand how we can increase awareness 
about sustainability amongst MARUG Members. The committee for our Sustainable Marketing Event 
is almost formed. This event seems very promising, as great interests from the business world of 
marketing appeared, as well as interest from the marketing department and from students. Next, we 
have been working on expanding and improving the (online) presence of the MARUG. Our online 
channels have been experiencing great growth, which led to more member engagement. In addition, 
our new promotional video and beginning of the year party led to more awareness amongst marketing 
interested students. Finally, we tried to optimize the member administration by looking into different 
options to make our HRM system more efficient.  
 
In this half-yearly policy report, we will elaborate on the execution and implementation of these policy 
points and the results that have been accomplished so far. If any questions come to mind after reading 
this half-yearly policy report, we are pleased to answer these on the Half-yearly General Members 
Meeting on 11 November in Louis XV.  
 
Yours sincerely, 
 
the 39th MARUG Board,  
	
Jildou Merkus 
Chairman 

 

Mandy van Essen 
Secretary 

 

Redmer Nijboer 
Treasurer 

 

Myrthe Boeve 
Internal Relations 

 

Jasper Boomgaarden 
External Relations 

 

Dennis Fokkens 
PR & Promotion 

 



MARUG Half-yearly Policy Report 2019-2020  

 3 

Table of contents 
Preface 2 

Table of contents 3 

Agenda 5 

Minutes General Members Meeting 27 May 2019 6 

1. MARUG Foundation Conditions 32 

2. Policy plans MARUG Board 2019-2020 33 

2.1 Increasing awareness about sustainability amongst MARUG Members 33 

2.1.1 Obtaining a sustainability label from the Green Office 33 

2.1.2 Introducing the MARUG Sustainable Marketing Event 33 

2.1.3 Raising awareness for career opportunities at firms striving for sustainability 34 

2.2 Expanding and improving the (online) presence of the MARUG 35 

2.2.1 Increasing awareness amongst marketing interested students 35 

2.2.2 Increasing member engagement through online channels 35 

2.3 Optimizing the member administration 36 

2.3.1 Renewing the HRM system 36 

3. Policy plan regarding the committees and events MARUG Board 2019-2020 37 

3.1 MARUG Marketing Conference 37 

3.2 Media Team 37 

3.3 Promotion and Activities Committee 38 

3.4 Mind over Marketing 38 

3.5 MARUG International Marketing Experience 38 

3.6 Master Marketing Team 39 

3.6.1 Master Marketing Team Fall 39 

3.6.2 Master Marketing Team Spring 39 

3.7 MARUG Inhousedays 40 

3.8 Dublin Inhousetour 40 

3.9 MARUG Marketing Classes 40 

3.10 Plus Formal Event 41 

3.11 Recruitment Days 41 

3.12 ComMa Conference 41 

3.13 Sustainable Marketing Event 42 

3.14 MARUG Courses 42 

3.15 MARUG Campus Recruiters 42 



MARUG Half-yearly Policy Report 2019-2020  

 4 

3.16 Nationale Marketing Strijd 43 

4. Financial Half-yearly Report 2019-2020 44 

4.1 Preface 44 

4.2 MARUG Balance Sheet 45 

4.3 Explanation of the Balance Sheet 46 

4.4 MARUG Board Budget 47 

4.5 Explanation of the MARUG Board Budget 48 

4.6 MARUG Activities Budget 49 

4.7 Explanation of the MARUG Activities Budget 50 

4.8 Approval 51 

5. Active Members 2019-2020 53 

6. Year planning 2019-2020 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARUG Half-yearly Policy Report 2019-2020  

 5 

Agenda 
Agenda of the Half-yearly General Members Meeting of the Marketing Association of the University 
of Groningen 
 
Location Louis XV 
Date  11 November 2019 
Time  19:30 
 

1. Opening 
2. Establishment of the agenda 
3. Announcements 
4. Incoming documents 
5. Establishment minutes General Members Meeting 27 May 2019 
6. Secretarial half-yearly policy report 27 May 2019 - 11 November 2019 
7. Round of questions 1 
8. Financial half-yearly report 1 May - 1 November 2019 
9. Round of questions 2 
10. Any other business 
11. Closure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



MARUG Half-yearly Policy Report 2019-2020  

 6 

Minutes General Members Meeting 27 May 2019 
Datum:   27 mei 2019 
Locatie:   Het Heerenhuis 
Tijd:    19.30 uur 
Technisch voorzitter:  George Radix 
 
Aanwezig:  
Julia Weekenstroo, Bob Berends, Job Wentink, Dennis Fokkens, Mandy van Essen, Jildou Merkus, 
Redmer Nijboer, Fleur Kamp, Noor Farid Mojtahedi, Jasper Boomgaarden, Claudia de Boer, Emilie 
Wijnants, Bas Veltink, George Radix, Frank Oude Avenhuis, Karlie Zondag, Stephanie Beld, Marnix 
Helfferich, Wouter-Bas ten Berge, Anne Veenhuyzen, Thijs ten Cate, Laurien Meijer, Hylke Halsema, 
Marit de Ridder, Joyce van der Voet, Anna Vegter, Tim Brons, Sjoerd Bouman, Luuk Platvoet, Fiona 
Schouten, Ines van Zuijlen, Eileen Gevers, Evi Gorter, Joost Mulder, Karlijn Niezing, Victor Lubbers, 
Philippine van Vliet, Elske van Randwijk, Maartje Lensink, Sanne-Fleur Niers, David Hamming, Marit 
Prins, Emma Weekenstroo, Mirre Debets, Leonora Hein, Etienne Kick, Joey Nijnens, Ties Kemperink, 
Fons van Halsema, Coert Schrijver, Michiel van der Gaag, Jochem Hak, Renske Zijm, Fenna Beentjes, 
Lyanca Hendriks, Myrthe Boeve.  
 
1. Opening 
George Radix opent de Algemene Leden Vergadering om 19:33 uur. 
 
2. Vaststellen agenda 
Er zijn binnen de daarvoor gestelde termijnen geen agendapunten binnengekomen.  
De agenda wordt vastgesteld.  
 
3. Mededelingen 
Telefoons dienen uitgeschakeld te zijn. Er mag niet gerookt worden in de zaal. Iedereen dient de 
presentielijst te tekenen. Wanneer er vragen zijn dient dit door handopsteking bekend te worden 
gemaakt. Bij vragen dient er te worden opgestaan, de naam duidelijk genoemd te worden en 
vervolgens de vraag worden gesteld. Als iemand de zaal wil verlaten dient degene zijn hand op te 
steken zodat de secretaris dit kan notuleren. 
 
4. Ingekomen stukken  
Er zijn vijf ingekomen brieven 
 
Coert, Renske Fenna, Jochem en Michiel komen binnen om 19.43 uur 
 
5. Vaststellen notulen HALV 12 november 2018 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
6. Secretarieel jaarverslag 2018-2019 
Frank Oude Avenhuis geeft een korte presentatie.  
 
7. Mogelijkheid tot vragen over het secretarieel jaarverslag 2018-2019 
 
Jochem Hak: Frank, allereerst bedankt voor je presentatie. Ik had een vraag over 

de datacollectie omdat jullie hebben besloten de effectiviteit in 
kaart te brengen. Hebben jullie aan de hand van deze uitkomsten 
ook jullie promotieplan aangepast en hebben jullie ook effecten 
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gezien in het aantal bezoekers op jullie site op de carrièrepagina 
na?  

Frank Oude Avenhuis:   Omdat wij hier als het ware een begin mee hebben gemaakt, hopen 
    we eigenlijk vooral dat onze opvolgers hier iets mee kunnen doen. 
    Het is onder andere nu bijvoorbeeld zichtbaar of je mensen via een 
    Facebook post of via Instagram of via Nestor op je website terecht 
    zijn gekomen. En ook van Facebook of je dingen hebt gesponsord ja 
    of nee, dus aan de hand daarvan hebben we in ieder geval nu 
    geprobeerd om een basis te leggen zodat de promotiekanalen beter 
    inzichtelijk zijn. Onze opvolgers gaan straks nog iets vertellen over 
    nieuwe mediastrategieën dus dan komt dat ongetwijfeld naar voren. 
Jochem Hak:    Oke, dankjewel.  
Anna Vegter:   Frank, bedankt voor je presentatie en allemaal gefeliciteerd met 
    jullie behaalde resultaten. Het ziet er heel goed uit. Ik had ook een 
    vraag over jullie datacollectie want jullie vertelden dat jullie 
    gesprekken voeren met niet-actieve en actieve leden, en ik was 
    allereerst benieuwd hoe jullie dan die actieve en niet-actieve leden 
    selecteren?  
Frank Oude Avenhuis:   Om heel eerlijk te zijn, enigszins natte vingerwerk. Bij de actieve 
    zijn mensen die een commissie bij ons doen over het 

algemeen wel bereid om even met je om tafel te gaan met een bakje 
koffie of in sommige gevallen een biertje. Dit waren wel redelijk 
laagdrempelige gesprekjes, die waren vaak ook gewoon gezellig. Voor 
de niet-actieve leden keken we wel meer of mensen ook 
evenementen bezocht hadden en ondanks dat ze dus niet een 
commissie doen bij de MARUG, wel betrokken zijn waardoor je dus 
wel een zinnig gesprek met ze kan voeren.  

Anna Vegter:    Oke, en hoe bepaal je dan wat voor dingen je daar in die gesprekken 
    besproken hebt?   
Frank Oude Avenhuis:   Dat wisselde. Het waren een aantal standaard vragen, zoals ‘mis je 
    nog iets in ons activiteitenaanbod’, ‘Zijn er dingen die je eigenlijk 
    overbodig vindt?’, ‘Wat voor cursus zou je eventueel graag 
    toegevoegd zien worden?’. Maar ook bijvoorbeeld bij het Ace Your 

  Interview evenement dat heeft plaatsgevonden. Hier hebben 
 we bij veel leden gepolst wat voor hen relevant zou zijn en of ze er 
 nog een keer aan mee zouden doen. Maar dat was voor  
 September nog niet aan de orde.  

Anna Vegter:    Oke, dankjewel.  
Victor Lubbers:   Frank, bedankt voor je presentatie. Ik heb een paar verschillende 
    vragen voor je. De bestuurstraining die door de part time besturen is 
    gedaan, bij welk bedrijf is dat gedaan?  
Frank Oude Avenhuis:   Dat was gewoon bij Ormit.  
Victor Lubbers:    Top. Dan heb ik nog een andere vraag. De website is dus veranderd 
    naar het Engels, zijn er nu nog Nederlandse studenten die klagen dat 
    de website naar het Engels is gegaan?  
Frank Oude Avenhuis:   Nee.  
Victor Lubbers:    Dat is mooi om te horen, dan gaan we verder. Bij welk bedrijf 
    hebben jullie je CRM systeem gekocht?  
Frank Oude Avenhuis:   We hebben daar een oplossing van Hubspot voor gebruikt.  
Victor Lubbers:    Jullie hebben ook internationale vacatures. Nu was ik benieuwd, 
    hebben er internationals daar ook daadwerkelijk voor gesolliciteerd?  
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Frank Oude Avenhuis:   Deze vraag geef ik even door aan Job.  
Job Wentink:    Of ze daadwerkelijk gesolliciteerd hebben wordt niet gemeld aan de 
    MARUG, dus daar heb ik geen zicht op.  Wel was er bij inhousedagen 
    gemiddeld 25 % internationaal.  
Victor Lubbers:    Oke, nog eentje. Ik las dat het voor de NMS moeilijk is om een 
    commissie aan te stellen.  Is dat voor jullie lastig of is dat voor 
    Tilburg lastig?  
Frank Oude Avenhuis:   Dat is de afgelopen jaren in Groningen bijzonder goed gegaan. Maar 
    om er voor te zorgen dat het wel echt een MAN evenement blijft is 
    het wel belangrijk dat het bestuur doordraait. En dat is dus ook de 
    reden dat het nu naar Tilburg gaat. Maar het is al een langdurend 
    probleem, aangezien het in veel andere steden wel lastig blijkt om 
    die commissie te vullen dus er wordt op dit moment gekeken naar 
    een passende invulling. Dus daar wordt aan gewerkt.  
Victor Lubbers:    Maar is er dan ook kans dat de Nationale Marketing Strijd niet door 
    gaat?  
Frank Oude Avenhuis:   Dat is in principe de laatste optie, maar dat zou in theorie kunnen ja.  
Victor Lubbers:    Oke.  
 
8. Tweede vragenronde 
 
Sanne Fleur Niers:   Jullie hebben besloten om het laatste Master Marketing Team 
    evenement te schrappen aan het eind van het jaar. Waarom hebben 
    jullie er voor gekozen om dit niet door te laten gaan in plaats van het 
    evenement te verplaatsen naar na de scriptie deadline?  
Frank Oude Avenhuis:   We hebben hiervoor gekozen omdat het niet incidenteel is en omdat 
    er op dit moment weinig animo is voor het evenement. Dat is 
    eigenlijk al jaren aan de hand want het blijft gewoon heel lastig in 
    die periode. Daarnaast is het voor de commissie ook best wel druk 
    om dit evenement erbij te organiseren, dus eigenlijk moet je de 
    afweging maken gaan we het organiseren om het organiseren of 
    gaan we gewoon de werkdruk voor de commissie ook wat lager 
    maken. En wij hebben uiteindelijk gekozen voor dat laatste.  
Fiona Schouten:   Bedankt voor je presentatie, het ziet er allemaal heel goed uit en 
    jullie mogen trots zijn denk ik. Ik had nog een klein vraagje over de 
    persoonlijke gesprekjes die jullie gehad hebben met actieve en 
    niet-actieve leden. Hebben jullie ook echt een aanzienlijk verschil 
    gezien tussen de antwoorden die zij gaven?  
Frank Oude Avenhuis:   Ik denk dat het grootste verschil misschien is dat de actieve leden, 
    en dat is ongetwijfeld ook omdat zij vergaderingen hebben met het 
    bestuur, aan gaven dat ze wel goed op de hoogte zijn en dat het niet 
    zo snel gebeurt dat er dingen aan hun voorbijgaan. Voor de 
    niet-actieve leden gebeurde dat wel eens, dat ze op de een of 
    andere manier iets misten. Dat is eigenlijk het grootste verschil als je 
    die 2 met elkaar vergelijkt.  
Fiona Schouten:   Oke, dankjewel. Begrijpelijk ook wel denk ik.  
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Het secretarieel jaarverslag 2018-2019 wordt vastgesteld.  
 
Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement 
 
Frank Oude Avenhuis:   Wij kwamen er op een gegeven moment achter dat er iets in ons 

huishoudelijk reglement stond wat we wel enigszins verwarrend 
 vinden. Het gaat om de zin over de ‘Cancelation Policy’ bij 
 evenementen. Daar stond altijd in opgenomen dat er bij een gratis 
 evenement toch een boete van 4 euro in rekening wordt gebracht 
 als iemand niet komt opdagen. Dit vinden wij erg bijzonder dus we 
 willen voorstellen om dit te schrappen, en dat is het eigenlijk.  

 
Myrthe Boeve komt binnen om 20.24 uur  
 
George Radix:    Is hierover een stemming gewenst?  
George Radix:   Nee. Dan is bij de volgende hamerslag de wijziging in het 
    huishoudelijk regelement opgenomen. 
 
 
Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement wordt goedgekeurd.  
 
9. Financieel jaarverslag 2018-2019 
Bob Berends geeft een korte presentatie. 
 
10. Mogelijkheid tot vragen over het financieel jaarverslag 2018-2018 
 
David Hamming:  Bob, dankjewel voor je toespraak. Ik had een vraagje over de 
    winst- en verliesrekening van de vereniging als geheel. De post 

commissie bedankjes is wat lager dan vorig jaar, en ik vroeg me af 
 hoe dat kan.  

Bob Berends:   De post commissie bedankdiner bedoel je dan denk ik. Ja, we 
    hebben gewoon minder gegeten dan afgelopen jaren.  
Renske Zijm:    Dankjewel Bob voor je mooie presentatie. Ik heb nog een vraagje bij 

de afrekening van de commissies. Vrij veel commissies hebben 
 een negatief resultaat, en ik vroeg me af of hier een gedachte achter
 zat.  

Bob Berends:    In dit geval komt het vanuit de bestuurs-rekening en dat wordt dan 
    besteed aan commissies.  
Julia Weekenstroo:   Dat is de bijdrage die wij vanuit de MARUG aan commissies leveren. 
    Dus dat is dit verlies.  
Renske Zijm:    Oke, en verder had ik nog een puntje bij de winst- en verliesrekening 
    MARUG  Bestuur. Zowel bij de baten als bij de lasten is een euro te 
    weinig opgeteld. Dat maakt voor het resultaat niet uit, omdat het bij 
    allebei zo is maar misschien kunnen jullie dit nog aanpassen. En bij 
    de activiteiten zijn de lasten twee euro te weinig.  
Bob Berends:    Dat is een kwestie van afrondingsverschillen.  
Renske Zijm:    Oke dan is het helemaal goed.  
Anna Vegter:    Ik heb 1 vraagje over de balans. Ik zag hier alleen staan een BTW 
    percentage van 21 %. Heb je niks moeten afdragen van 9 % of heb je 
    dat gewoon bij elkaar genomen?  
Bob Berends:    Dat hebben wij bij elkaar genomen.  
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Anna Vegter:    Oke, maar het moet allebei zijn. En ik was verder benieuwd waarom 
    jullie een rechtsbijstandsverzekering hebben.  
Bob Berends:    Dit is omdat wij veel contracten afsluiten met bedrijven en dan gaat 
    het altijd toch om redelijk grote bedragen. Wanneer een bedrag 
    hiervan niet wordt betaald willen wij hier geen extra juridische 
    kosten aan hebben.  
Anna Vegter:    En jullie vonden dat dat de beste manier was om dat dicht te 
    timmeren en het niet gewoon dicht te timmeren in je contracten?  
Bob Berends:    Ja, je kan het dichttimmeren in je contracten maar een bedrijf kan 
    ook zijn kop in het zand steken en dan ben jij alsnog degene die een 
    incassobureau moet inschakelen en daar zitten ook weer kosten aan 
    verbonden.  
Anna Vegter:   Maar dat zou je toch ook in je contracten kunnen dichttimmeren?  
Bob Berends:   Klopt, maar wij hebben het probleem gehad dat een bedrijf niet 
    wilde betalen en ze reageerden helemaal niet meer op ons. En in dat 
    geval was het contract ook redelijk goed dichtgetimmerd maar als zij 
    daar gewoon niet meer op reageren, dan moeten wij stappen 
    ondernemen. Wij hebben zelf niet de kennis in huis en daarom 
    hebben wij een verzekering aangeschaft aangezien zij wel die kennis 
    bezitten hoe je dat het beste kunt aanpakken.  
Anna Vegter:    Oke, dankjewel.  
 
11. Tweede vragenronde 
Het financieel jaarverslag 2018-2019 wordt vastgesteld. 
 
12. Aanstellen Raad van Voorzitters MARUG 2019-2020  
Bas Wagenmaker, Nick van de Gevel, Nienke Kroes en Frank Oude Avenhuis worden aangesteld.  
 
14. Dechargeverlening Raad van Voorzitters MARUG 2018-2019 
Fleur Kamp, Bas Wagenmaker, Nick van de Gevel en Nienke Kroes worden gedechargeerd.  
 
15. Aanstellen Raad van Toezicht MARUG Marketing Conference 2019-2020 
Frank Oude Avenhuis, Job Wentink en Bob Berends worden aangesteld.  
 
16. Dechargeverlening Raad van Toezicht MARUG Marketing Conference 2018-2019 
Nienke Kroes, Freek van Haarlem, Robin Schoonveld en Britt Piket worden gedechargeerd.  
 
17. Aanstellen Kascontrolecommissie MARUG 2019-2020 
Robin Schoonveld en Bob Berends worden aangesteld.  
 
18. Dechargeverlening Kascontrolecommissie MARUG 2018-2019 
Loy Löwik en Robin Schoonveld worden gedechargeerd.  
 
19. Aanstellen Kascontrolecommissie MARUG Marketing Conference 2019-2020 
Bob Berends en Redmer Nijboer worden aangesteld.  
 
20. Dechargeverlening Kascontrolecommissie MARUG Marketing Conference 2018-2019 
Robin Schoonveld en Bob Berends worden gedechargeerd. 
 
21. Installatie MARUG Bestuur 2019-2020 
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Jildou Merkus, Mandy van Essen, Redmer Nijboer, Jasper Boomgaarden, Myrthe Boeve en Dennis 
Fokkens worden geïnstalleerd.  
 
22. Dechargeverlening MARUG Bestuur 2017-2018 
Frank Oude Avenhuis, Fleur Kamp, Bob Berends, Job Wentink, Julia Weekenstroo en Claudia de Boer 
worden gedechargeerd.  
 
23. Pauze 
Begint om 20.48 
Eindigt om 21.16  
 
24. Beleid MARUG Bestuur 2019-2020 
Jildou Merkus geeft een korte presentatie  
 
25. Mogelijkheid tot vragen over het beleid MARUG Bestuur 2019-2020 
 
Renske Zijm: Thank you for your presentation. I have a question about your 

MARUG Sustainable marketing event. Sustainable companies on 
average don’t have  a lot of budget for those events, how are you 
going to solve this?  

Jildou Merkus:  Thank you for your question. We will have to look into this because 
we don’t know yet which companies we will approach. So if those 
companies don’t have enough budget we will then find a solution but 
we don’t have companies yet.  

Renske Zijm:    Okay, thank you.  
Jildou Merkus:    You can ask more questions if you want.  
George Radix:  Yes, just heard from Bob you can ask questions. So are you done 

Renske, no more questions?  
Jasper Boomgaarden: If I may add to the answer, if the company does not have budget to 

for example pay for the vacancy, then maybe we can find an 
arrangement to instead of money the company provides speakers for 
sudden events.  

Renske Zijm:    Did you have a budget for this or is it just…?  
Jasper Boomgaarden:  If an NGO wants to be on the job board for example and does not 

have money to do that, then we can find an arrangement. So for 
example they can provide us speakers for events instead of money.  

Karlie Zondag:   I have a question about the sustainability awareness because you 
want to obtain a bronze label. What else do you have to do to obtain 
a bronze label besides the sustainable event?  

Jildou Merkus:   So, as I said, there is a certain checklist in which you can earn points. 
So we can make our promotion a lot more sustainable, but also if we 
make our members more aware about certain trends in the future. 
There are a lot of different subtopics for which we can earn points 
besides the sustainable marketing event.  

Karlie Zondag:    Okay, and I have another question. How are you planning to make 
     the current committees more sustainable?  
Jildou Merkus:  So, as I said, we will take into account the promotion, so we will let 

them know that they can use recyclable paper for their posters or 
flyers. And we will also tell them that there are certain aspects about 
the day organisation which can be more sustainable.  

Karlie Zondag:   Okay, thank you.  
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Jochem Hak:   Jildou, first of all I want to thank you for your presentation. It looks very 
   good. I have a few questions. First of all, do you have any plans to test if the 
   awareness about sustainability has raised?  
Jildou Merkus:   As Frank also told, we are doing these qualitative conversations. We can ask 
   them if they have noticed something about sustainability in our association.  
Jochem Hak:   Okay, will you then increase the number of talks with non-active members, 
   because you also told that the active members will have to be more 
   sustainable.  
Jildou Merkus:  So, if we want to increase the number of qualitative talks?  
Jochem Hak:   Yes, with non-active members.  
Jildou Merkus:   That is not our plan, but we will look into this. If we find the necessity to do 
   this, then we might.  
Jochem Hak:   Okay, thank you. Then on to the second question. You are planning to  
   differentiate between bachelor students, pre-master students and master 
   students. Do you have different marketing strategies for the different target 
   groups?  
Jildou Merkus:   We don’t really distinguish on Instagram or Facebook between those groups 
   because we don’t know specifically which followers or which platforms  are 
   used by which group. But with our strategy plan we will look into the 
   possibilities to distinguish as much as possible.  
Jochem Hak:  Okay, thank you. The last question is about the MARUG Marketing classes. 
   You are planning to enlarge the number of course companies. As I 
   understand, you are not linked to all marketing courses at the moment so is 
   it also the plan to work together with other study associations?  
Jildou Merkus:   Yes, we indeed want to increase the number of marketing classes. But this is 
   mainly for other faculties so for example psychology or communication 
   courses.  
Jochem Hak:   Okay, thank you.  
Michiel van der  Gaag: Jildou, thank you for your presentation. I have a few questions 
   because you mentioned in the documents that you want to automate the 
   member administration, but how are you going to do that? Since it is a really 
   intensive task for us at the moment.  
Jildou Merkus:   We will look into systems in which this can be automated as much as 
   possible, but this is just a goal and we have to see if it is achievable.  
Michiel van der Gaag:  Okay but you do not have any idea of which you think this will work?  
Jildou Merkus:   No, not specifically.  
Michiel van der Gaag:  Okay, then I have another question about the sustainable marketing event. 
   Aren’t  you afraid that a committee will feel limited because they can only  
   choose a subtheme instead of choosing a full theme?  
Jildou Merkus:  We believe that sustainable marketing is a very broad concept, and you can 
   find different things such as corporate social responsibility but also 
   sustainability more related to materials. And we also think that sustainability 
   is a topic that will develop more during the years so I don’t see this 
   happening.  
Michiel van der Gaag:  Okay, thank you.  
David Hamming:  Thank you Jildou for your presentation and congratulations with your first 
   presentation as an official board member. I have a question because you 
   mentioned the removal of the commercial night in your portfolio for the 
   sustainable marketing event.  Was it specifically the commercial night that 
   members thought could be best removed or was that your own intuition?  
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Jildou Merkus:   It was mainly our own intuition, because the topic of the event can be 
   adjusted the easiest.  
David Hamming:  Okay, thanks.  
Joost Mulder:   Yes, thank you very much for your presentation. I assume because of the 
   internationalization policy that you want to target more internationals, how 
   are you planning to do this?  
JIldou Merkus:   This was mainly a focus point of last year, so by increasing the international 
   acquisition and for us as well by doing this meeting in English. So we will 
   continue with this, we will still find  international vacancies as well.  
Joost Mulder:   But there are no specific plans on the internationalization of the MARUG?  
Jildou Merkus:   It is  just the continuation of last year.  
Joost Mulder:   Okay, thank you. And my last question is about this new promotion video 
   you want to make. When are you planning to make this video? Do you want 
   to use it next year as promotion of do you want to use it the year after?  
Jildou Merkus:   Good question. We want to try to make this video in the summer, so that we 
   can immediately use it in September with our main promotional activities.  
Joost Mulder:   Okay, thank you very much.  
Marit de Ridder:  Thank you for your presentation. As you stated the number of participants 
   for the sustainable marketing event will again be around 50. Where do you 

based this number on since it is a new event you are planning to have?  
Jildou Merkus:   We based this on the similarities with the commercial night of last year. So 
   the type of event is the same and the content and the location will be 
   similar, so basically that.  
Marit de Ridder:  Okay, thank you and I have another question. You also state that your focus 
   will be on  attracting more international students. How are you planning to 
   do this within this event?  
Jildou Merkus:   For all our events we aim to target as much international students as 
   possible. So by doing our promotional things in English and also promoting 
   among international students.  
Marit de Ridder:  Okay, thank you.  
Tim Brons:   Jildou, thank you for your presentation, very clear. I have a question in the 
   same area as Renske about the NGO’s. Because you probably all know that 
   NGO’s do not have that much budget to become on the career portal, and 
   your other partners will see it as well. They might think it is unfair, how are 
   you going to solve this?  
Jildou Merkus:   We want to solve this by creating a separate label for NGO vacancies. So we 
   really want to distinguish between different types of vacancies. So they will 
   have a separate label or section for them.  
Tim Brons:   But it is still on the same career portal, so they will get the same exposure.  
Jildou Merkus:   True, but because they are non profit and non-governmental organizations, 
   their goal is not to make profit so there are different types of firms and 
   also different types of vacancies. 
Tim Brons:   Okay, thanks.  
Eileen Gevers:   Jildou, thank you very much for your clear presentation. I actually have a 
   question about the sustainability label you want to acquire. There is a 
   checklist, of course, do you have specific focus points you want to focus on 
   this year?  
Jildou Merkus:   For now, our promotional activities,the sustainable marketing event and 
   plastic reduction are all our main focus, but in the summer we have a lot of 
   time to look into this checklist and see how much is achievable.  
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Eileen Gevers:   Okay, thank you. I have another question. You do have a lot of qualitative 
   research, do you also want to do more quantitative research among 
   members, but also non-active members next year?  
Jildou Merkus:   Yes, we also are going to continue with the things that the 38th board did, so 
   using google analytics and that kind of things.  
Eileen Gevers:   Okay, thank you.  
Victor Lubbers:   Jildou, thank you very much for your presentation. I was curious what 
   possibilities you looked into to make the promotion material more 
   sustainable?  
Jildou Merkus:   Reusable paper, and also trying to reduce flyering, instead of using posters 
   using screens and using more social media.  
Victor Lubbers:   Okay, fair enough. And I was curious how you were thinking of reaching 
   bachelor students that are marketing interested?  
Jildou Merkus:   By highlighting on all our promotional things that it is mainly aimed at 
   marketing interested students. We really want to target them, so on our 
   posters we will always mention that it is for marketing interested students.   
Victor Lubbers:   Okay, thank you.  
Fiona Schouten:  Thank you for your presentation. I have one more question about the 
   promotion among bachelor students. Because you said you want to target 
   more attention towards the bachelor students that are not a member of the 
   MARUG yet. But how are you going to determine then which bachelor 
   student is marketing interested, how do you know that?  
Jildou Merkus:   We believe that marketing interested students will see our promotional 
   content, so we believe that if they know what the MARUG is, and they like 
   marketing, they will respond to these things. So I think this group will 
   distinguish itself.  
Fiona Schouten:  Okay, and then I have another question. I think I missed it but you 
   mentioned something about exam trainings and book discounts, can you 
   elaborate on that a bit more?  
Jildou Merkus:   This is an idea from us to reach pre-master students. We will have to look 
   into this because for now these are just ideas  but it still needs to be 
   achieved.  
Fiona Schouten:  So do you want to use an external party for this?  
JIldou Merkus:   Yes, we might look into external parties for exam trainings.  
Fiona Schouten:  And book discounts?  
Jildou Merkus:   The same, it is still something we have to look into. We will probably also use 
   external parties.  
Fiona Schouten:  Okay, then I want to say something about that. Because I don’t know if you 
   are aware of it but we have legal documents in which it is stated that you can 
   not offer books, so I think we won’t agree with that on behalf of the EBF, but 
   then you know this.  
Jildou Merkus:   Okay, clear.  
Anne Veenhuyzen:  Jildou, thank you for your presentation. I still have a couple of questions left. 
   First of all about your sustainable marketing event, you will replace it for the 
   commercial night, because you said it was the easiest to adjust. But I saw 
   that it was actually rated with a 9.3, and it was the highest rated event so 
   why do you think you have to adjust it?  
Jildou Merkus:   It is more that we really want to implement the sustainable marketing event 
   and we think that this event can be adjusted the easiest.  The location and 
   that kind of things will be similar, so it is mainly about the theme change.  
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Anne Veenhuyzen:  So then the new committee mostly has to search for companies and finding 
   a subtheme right?  
Jildou Merkus:   Yes.  
Anne Veenhuyzen:  Do you think this is enough work for the committee?  
Jildou Merkus:   Yes, the commercial night is a committee  that is recruited every year so yes.  
Anne Veenhuyzen:  Okay, and I was wondering regarding the NGO’s, do you already have a target  
   for the vacancies you want to have online?  
Jildou Merkus:   Target of students? 
Anne Veenhuyzen:  No, a target of companies/NGO’s you want to put on your website.  
Jildou Merkus:   No, we haven’t approached any companies yet so no.  
Anne Veenhuyzen: Okay, and then I was wondering, you were writing about increasing 
   awareness among marketing interested students. You are writing different 
   targeting methods will be used for the different target groups. Do you mean 
   with this your beginning of the year party and exam trainings and things like 
   this?  
Jildou Merkus:   Yes.  
Anne Veenhuyzen:  Okay, then that is the answer. Thank you.  
Laurien Meijer:   Thank you for your presentation, very nice policy plans. First of all, I have a 
   question based on a question that is already asked by Jochem. You 
   mentioned that you want to look into students that are on another faculty 
   And your courses are related to marketing. These students can neve 
   become a member of the MARUG, so what is your aim with these students?  
Jildou Merkus:   They can become a member of the MARUG.  
Laurien Meijer:   How? Because you have to be a member of the Faculty of Economics and 
   Business Economics.  
Jildou Merkus:   These are marketing interested students so they can become a member of 
   the MARUG.  
Laurien Meijer:   I am not sure about that.  
Frank Oude Avenhuis:  Yes, they actually can. 
Laurien Meijer:  Okay, then thank you. Then secondly, I would like to know a little bit more 
   about how you want to obtain your information for your HRM system. Since 
   you already mentioned that students do not update it themselves, so where 
   would you get this information?  
Jildou Merkus:   It is more about how the system works, so how we can organize the data. 
   We hope we can find a way in which it is easier to get the system organized 
   to keep the data more up to date.  
Laurien Meijer:   Okay, thank you.  
 
26. Tweede vragenronde 
 

27. Begroting MARUG Bestuur 2019-2020 
Redmer Nijboer geeft een korte presentatie. 
 
28. Mogelijkheid tot vragen over de begroting MARUG Bestuur 2017-2018 
 
Michiel van der Gaag:  Redmer Thank you for your presentation. I have a question about the 
   promotion budget. I was wondering how you are going to spend the extra 
   money that you reserved? 
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Redmer Nijboer:  So, one example also named by Jildou was printing on more sustainable 
   paper, so the promotional material can increase in cost. And that is why we 
   put this on a little higher, so you can think of paper costs.  
Michiel van der Gaag:  Okay, but the difference is 1200 euros, do you think this is all going into the 
   more sustainable paper?  
Redmer Nijboer:  No, we also might do more promotional stunts this year, and this will also be 
   funded from this.  
Michiel van der Gaag:  Okay, that is clear. Then I also have a question about the provision online 
   presence. I assume that it is about being visible for students. Since you want 
   to get more members I would assume that you would need budget for that. 
   What is the reason for adding money on that?  
Redmer Nijboer:  So this is also something that Bob mentioned. He made this provision for this 
   year, and it is to finance the promotional video of the MARUG.   
Michiel van der Gaag:  Okay, then I understand the budget. I have one last question. What are the 
   meetings cost?  
Redmer Nijboer:  It is about the meetings for all the board members. If there are travel costs, 
   it ends up in this.  
Michiel van der Gaag:  Okay, thank you.  
Jochem Hak:  I have a question about the gifts, because last year you had a good year and 
   you chose to spend money on giving more to the active members. This year, 
   you choose again to give more money to the active members. Don’t you 
   think it’s good to give money to the non-active members?  
Redmer Nijboer:  Well, we think our active members deserve a little bit more, because they 
   put effort in making the MARUG a little bit better. We want to thank them 
   for this by allocating a bit more money.  
Jochem Hak:   Okay, thank you.  
David Hamming:  Redmer, thank you for your presentation. I have 2 questions. One is about 
   the acquisition revenues. It is a bit lower than this year, because obviously 

this year was very good. But if you look to the years before, it is significantly 
 higher. Do you think that this year’s result was really like a structural change 
 that will continue in the next year, or could it also be something that would 
 not occur this year?  

Redmer Nijboer: If you look at last year’s result, it could be an outlier. But if you look at the 
   long term trend of the acquisition, we think this is a fair estimate.  
David Hamming:  Okay, cool. Then my next question is about the contribution of members. I 
   was curious about why it was again budgeted at 18500 when the realized 
   amount was quite a bit lower than that?  
Redmer Nijboer:  With the second policy point we try to attract more members. So this also 
   comes with additional revenues, and this is why we leave it at 18500.  
David Hamming:  Okay, thanks.  
Anna Vegter:   Redmer thank you for your presentation, it is all very clear. I have a few 
   questions. First of all, I was wondering why you budgeted the printing costs 
   higher, as Bob said they printed less?  
Redmer Nijboer:  We aim to print a little bit less this year, to promote sustainability. We also 
   want to promote sustainability by printing on more expensive paper. This 
   trade off sort of keeps the printing costs the same. So the quantity is 
   decreased, but the price per print has increased.  
Anna Vegter:   But you just mentioned the increase in sustainable paper costs in the 
   promotion costs, how is it also ending up in your printing costs?  
Redmer Nijboer:  Because not all printing is promotional related. We also have printing costs 
   for the board.  
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Anna Vegter:   Okay, and did you also already think about what kind of things you do want 
   to print on recyclable paper?  
Redmer Nijboer:  Not specifically.  
Anna Vegter:   Okay, perfect. Then I was also wondering why you increased the drinks and 
   social costs. Is there a specific reason for it?  
Redmer Nijboer:  You mean from what is budgeted?  
Anna Vegter:   Yes.  
Bob Berends:   I mentioned on the HALV that the drinks from the general members meeting 
   last year was budgeted under meetings but I changed it actually to socials.  
Anna Vegter:   Okay, great. I can’t remember that but thank you. Then I have another 
   question about the Dublin Inhousetour. Because it shows that the realized 
   costs and incomes as well, were last year and the year before lower than 
   budgeted.  I was wondering why you still budgeted the same amount as Bob 
   did.  
Redmer Nijboer:  We think that these 2 years were outliers. So we expect the participation to 
   be the same, and also considering the fact that we want to acquire more 
   members, we have extra reason to believe that this is good.   
Anna Vegter:   Okay, but does that also mean that you want to increase the Inhousetour? 
   That you want to make it bigger?  
Redmer Nijboer:  No, there are no changes to the event. But the participation, so the amount 
   of members that went on this trip, was a little bit lower than expected last 
   year, but we expect things to recover this year.  
Anna Vegter:   Okay, great, thank you.  
 

29. Tweede vragenronde 
 
Renske Zijm:  Thank you for your presentation. Good luck with your target. I have a 
   question about the travel budget. You budgeted less than the realization of 
   last year,  how are you going to do that?  
Redmer Nijboer:  Again, we think that last year was a bit excessive, due to the fact that we 
   visited a lot of companies in the West. And for this year we think it will be a 
   little bit less.  
Renske Zijm:  Okay, thank you.  
 

30. Rondvraag  
 
Victor Lubbers:   Vorig bestuur: Ik vond het erg gezellig tijdens het voorzittersuitje. Het is 
   maar goed dat ik samen met Jochem, net als nieuwe beginners, van jou 
   Frank mochten horen hoe het vak als voorzitter in elkaar stak. Wat ik mooi 
   vind aan de MARUG is dat jullie natuurlijk goed weten hoe je als vrijgezel 
   door het leven kunt gaan. Daar kunnen wij als Risk bestuur nog iets van leren 
   aangezien wij het iets minder goed doen. Heel erg bedankt voor de 
   heggenschaar tijdens onze constitutieborrel, mooi cadeau want ik denk da 
   jullie goed kunnen snoeien en we zullen proberen dat een beetje over te 
   nemen van jullie. Toen wij langs kwamen met ons rondje met besturen, 
   moesten we per se zuipen en ik denk dat dat een goede weergave is van 
   waar de MARUG voor staat. Ik zal het kort houden, ik was erg onder de 
   indruk van jullie filmpje. Ik denk dat jullie niks te kort zijn gekomen in jullie 
   jaar, en dat vond ik erg mooi om te zien dat jullie het met zijn zessen zo 
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   gezellig hadden. Geniet van het mooie wat jullie gedaan hebben dit jaar en 
   good luck. Dan ook even aan het nieuwe bestuur; ik denk dat het vrij 
   spannend is geweest hoe het vandaag was. Jullie hebben je goed voorbereid, 
   zoals ik heb gezien hebben jullie veel hokdagen gemaakt de laatste tijd  maar 
   mooi om te zien dat jullie er goed stonden vandaag en ik denk dat jullie trots 
   mogen zijn op het resultaat en wees blij dat het achter de rug is. Ik kijk 
   natuurlijk uit naar morgen, waar een mooie mix staat gepland. Mooi om te 
   zien dat de act van externen al bezig is tussen Chiel en Jasper. We hebben 
   het tot nu toe samen erg leuk gehad op de constitutieborrels, maar we 
   hebben nog wel gezien dat we we elkaar nog iets te weinig kennen dus we 
   hopen dat daar een beetje verandering in komt. Dus we zien jullie vanavond 
   hopelijk op een mooie party, ik heb gehoord dat die ergens in de stad is. Dus 
   geniet ervan en goed gedaan.  
Noor Farid Mojtahedi: Ik zal het heel kort houden. Ik wil allereerst het 38e MARUG Bestuur 
   bedanken voor het mooie jaar dat jullie hebben neergezet. We kennen 
   elkaar natuurlijk nog niet zo heel erg lang, maar Frank ik vond je presentatie 
   heel erg goed, en Juul ik wil je bedanken voor al je hulp. Dan richt ik me nu 
   tot het 39e MARUG Bestuur, ook wij kennen elkaar natuurlijk nog niet erg 
   goed. Maar Jildou je hebt een mooie presentatie neergezet, en Redmer jij 
   ook. IK hoop dat we nog heel veel feestjes en borrels en etentjes tegemoet 
   gaan. Dank jullie wel.  
Anne Veenhuyzen: Ik ga me ook eerst even richten tot het oude MARUG Bestuur. IK had 
   eigenlijk het idee om eerst in het Nederlands voor oude MARUG bestuur te 
   doen en vervolgens in het engels voor het nieuwe MARUG Bestuur. Maar nu 
   is het allemaal in één, maar het is iets te lang om het on the spot te vertalen 
   vanuit het engels dus ik doe het voor jullie gewoon in het nederlands in 
   ieder geval. Nou, lief 38e MARUG Bestuur, 38 is een getal waar jullie maar al 
   te trots op zijn en dat hebben jullie ook wel heel erg vaak laten horen. 
   Maargoed, jullie zijn natuurlijk ook de oudste van het interim dus het is voor 
   jullie ook geaccepteerd. Maar wat ze dan wel altijd zeggen is: hoe ouder hoe 
   wijzer. Daar is bij jullie dan weer echt geen sprake van. Al menig jaar staan 
   jullie natuurlijk bekend als hét party bestuur en worden er vele adtjes 
   getrokken bij jullie. Toch hebben jullie ons verbaast dit jaar. Jullie hebben 
   namelijk dit jaar zelfs wel eens wat dagen na 4 uur gemaakt! En zelfs maar 
   één keer gedurende het jaar op vakantie. Is het MARUG bestuur dan toch 
   iets serieuzer geworden dit jaar? Één ding is in ieder geval niet veranderd, en 
   dat is dat jullie hét single bestuur waren van het interim. Jullie begonnen het 
   jaar allemaal single, en vooral ook goed gretig. Gelukkig hielpen jullie elkaar 
   daar ook wel een handje mee. En daarmee bedoel ik niet dat jullie intern 
   regelden, maar jullie hielpen elkaar graag met het vinden van een 
   slachtoffer. Het schoolvoorbeeld hiervan is natuurlijk Claudia, die een relatie 
   kreeg met de huisgenoot van Frank. Maar ook Bob, want jij vergreep je maar 
   al te graag aan de vriendinnen van Fleur. Hoeveel heb je er inmiddels gehad? 
   3 of 4 volgens mij? Jullie hebben afgelopen jaar heel veel bereikt zoals ook in 
   jullie stukken te zien, maar hoe dit dan is bereikt is soms voor ons nog wel 
   een raadsel. Want soms ontbreekt het hier en daar toch wel een heel klein 
   beetje aan intellectueel. En dan bedoel ik Juul die denkt dat de angel een 
   geloofsboek is, Clau die denkt dat piloten een skibril opzetten wanneer ze 
   opstijgen met zon, en Bob die denkt dat je komkommers kan roerbakken. Ik 
   weet niet of de rest jullie nou zo erg recht heeft getrokken, maargoed. Nou, 
   lief MARUG bestuur, we begonnen natuurlijk vrijwel tegelijk als kandi’s en 
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   daarom hebben we jullie natuurlijk best wel lang mee gemaakt op het 
   interim en ook daarbuiten. En dat begon ook al op jullie consti, want nog 
   nooit hebben wij mensen zo blij gezien met een bakje pepermunt. Dat gaf al 
   aan hoe belangrijk jullie een goede adem vinden. De achterliggende 
   gedachte kan iedereen zelf wel bedenken denk ik. Ook hadden we natuurlijk 
   aan het begin van het jaar een hele gezellige mix met jullie, waarin al snel de 
   never have i evers over tafel vlogen, en waar we ook een hoop van elkaar 
   geleerd hebben. Jullie bewezen maar weer het party-bestuur te zijn toen 
   jullie als enige na onze mix de stad in gingen. Luuk heeft die avond besloten 
   om over te stappen naar het MARUG Bestuur omdat hij als enige toen heeft 
   besloten met jullie mee te gaan zuipen. Verder hebben we ook samen een 
   heel goed evenement neergezet, namelijk de Recruitment Days. Die dagen 
   begonnen natuurlijk heel erg goed, en waren erg lang, maar toch maakten 
   jullie deze dagen een stukje beter want jullie vervulden een erg belangrijke 
   taak: het entertainen over de porto zoals Nederlandse smartlappen zingen 
   met Juul op kanaal 3. Jullie hielden de sfeer er altijd goed in. De sfeer er 
   goed inhouden is wat jullie altijd wel echt goed deden. Jullie gingen vaak 
   terminaal met zijn allen om dan de volgende dag ontzettend brak te zijn. 
   Vooral aan Frank was het altijd heel erg goed te zien. Rood aangelopen 
   hoofd, kleine oogjes en een goede alcoholwalm. Tijdens jullie KB was het 
   niet anders, want toen kwam je zelfs eens met de outfit van de vorige avond, 
   je lederhosen op het interim aan. Frank misschien moet je een voorbeeld 
   nemen aan Bob en een alcoholvrije maand inlassen? En Bob, nu we dan toch 
   bij jou zijn, het is al gebleken dat jouw spanningsboog niet al te hoog is. 
   Eigenlijk zijn die dagen tot 4 uur voor jou al net iets te lang. Elke dag kom je 
   even bij ons langs rond 3 uur om even te buurten. Moest je dan je begroting 
   updaten, dan had je het altijd zó druk en had je het zó zwaar. Gelukkig weet 
   je nu aan het eind van je bestuursjaar wel hoe je de belastingaangifte moet 
   doen, dus je hebt toch wat geleerd. We hadden het al even over party en 
   regelen, wat binnen jullie bestuur erg belangrijk waren, maar dit gold 
   eigenlijk dit jaar niet voor één persoon. En dat is Fleur. Fleur, je was wel vaak 
   de verantwoordelijkste binnen jullie bestuur, niet te veel drinken, op tijd 
   weg, en ook was je natuurlijk aan het begin van het jaar nog heel druk met 
   een PM bestuurder waardoor het regelen niet echt hoog op de agenda 
   stond. Wat wel heel bijzonder is aan jou, is dat je tijdens je bestuursjaar je 
   scriptie hebt geschreven. Heel knap. En daarom wil Luuk heel graag een 
   seccie adtje met jou trekken vanavond en deze keer mag je hem niet 
   ontwijken. Iemand anders die graag een adtje trok was Job, je nam je taak 
   als Leo erg serieus en initieerde menig externen adtje. Ben je daarom je 
   sixpack kwijtgeraakt? Gelukkig heb je aankomende tijd wel genoeg tijd om 
   weer in de sportschool te staan. Iets waar wij dit jaar ook zijn 
   achter gekomen, is dat jij naast bellen ook een ander talent hebt: de vieze 
   man zijn. Naast die vieze dingetjes, probeer je ook nog wel eens te rappen. 
   Ook groetjes thuis aan de kinderen. Clau, jij bent inmiddels aan het eind van 
   je bestuursjaar wel een beetje de burgerlijke geworden. Zo hing je aan het 
   begin van je jaar nog wel eens kotsend boven de wc op zernike, of had je 
   zoals je het zelf noemde bier in je longen. Nu heb je inmiddels een rela en 
   doe je iets rustiger aan en ben je iets minder biertjes aan het drinken. Zit dat 
   bestuurspak dan toch wat minder strak ondertussen? We zijn natuurlijk niet 
   vergeten dat jij uit je pak bent gescheurd tijdens je ALV. Wat je afgelopen jaar 
   erg goed deed was de promotie van de vereniging. Hier moet je echter geen 
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   biertjes bij drinken, zijn er namelijk speciaal biertjes in het spel, dan vergeet 
   jij je enige tak op een evenement: namelijk het maken van foto’s. Dan Juul, 
   iemand die eigenlijk altijd wel vrolijk was. Je hebt ons vaak verblijd met je 
   mopjes, waar je zelf soms wel het hardst om moest lachen. Wij hebben je 
   eigenlijk nog nooit chagrijnig gezien en dat is best wel knap aangezien je wel 
   wat ongelukken hebt gehad en dus ook een lange tijd op je krukken door het 
   interim hebt mogen gaan. Gelukkig is dat alweer een tijdje voorbij, en kun je 
   weer lekker je dansjes doen op de borrels. Je hebt natuurlijk afgelopen jaar 
   ook een aantal dates gehad met Luuk, maar helaas zette dat nooit door zoals 
   met Jeroen, en hij vertelde mij vandaag dat hij dat eigenlijk best wel jammer 
   vindt. Maar we hebben vandaag gehoord dat de term it’s complicated voor 
   jullie eigenlijk wel geldt. Dus misschien zijn hier nog mogelijkheden voor 
   Luuk. Lief 38e MARUG Bestuur, jullie kunnen terugkijken op een enorm 
   geslaagd jaar, jullie waren echt een gezellige toevoeging aan het interim en 
   wij willen jullie bedanken voor de goede samenwerking en heel veel succes 
   voor volgend jaar. Then I will go to english. Dear 39th MARUG board. 
   First of all, very good that you changed the general members meeting to 
   English. We think that is a very good step, a very brave step, so good of you 
   that you did that. You have very interesting plans, good luck with that and 
   keep us closely in the loop. Of course we did not spend that much time 
   together yet, however based on all the parties that we had, we are very 
   confident that you will be a nice addition to the interim. Jildou is already 
   very interested in chucking beers with all the chairmen, Jasper is taking its 
   role as Leo very serious so that shows that we have nothing to worry about 
   upcoming year. Most of your board year you will of course spend with our 
   candidate board. We think that that is also something we don’t have to 
   worry about. We think that you already integrated quite well with each 
   other, please keep up the integration upcoming year. To end this, I want to 
   wish you good luck upcoming year with all your plans, good luck with being a 
   part time single interim board and have fun with our candidate board.  
Eileen Gevers:    Ik begin ook eerst in het Nederlands voor het 38e MARUG Bestuur. Ten 
   eerste dankjewel Frank en Bob voor jullie presentaties. We kennen elkaar 
   nog niet zo goed en dat vinden we erg jammer, we hebben het idee dat er 
   erg sprankelende persoonlijkheden hebben gezeten in dit bestuur. Wat 
   natuurlijk vooral bekend is van jullie is dat jullie zuip-bestuur zijn. Nu hebben 
   we dat nog niet echt gezien omdat wij inderdaad nog niet zoveel met jullie 
   hebben gezopen,  maar wat ons wel is bijgebleven is dat Frank na jullie 
   beleidsweekend niet heel gezellig op onze EBF social stond. Ik kan me nog 
   herinneren dat we een van de eerste voorzittersadten trokken om tien uur 
   ‘s avonds, en dat jij eerst een heel naar gezicht trok en vervolgens bijna van 
   de bar af flikkerde met je elleboog. Ik dacht dat jij na dit jaar wel een beetje 
   een zuip-conditie had opgebouwd, maar dat blijkt nog niet helemaal in onze 
   ogen. Dus ik hoop dat het 39e MARUG bestuur hier volgend jaar wel wat 
   meer conditie in heeft opgebouwd. Verder hadden we eigenlijk met zijn allen 
   gehoopt dat de mensen van het stiften zouden verdwijnen van het interim 
   want jullie hebben natuurlijk al een hele tijd erop zitten. Echter was Job net 
   zo goed in het aantrekken van bedrijven als in het aantrekken van 
   clubgenoten, dus helaas zitten we nog met een paar van ze opgescheept 
   komend jaar. Maar dat is ook wel weer gezellig eigenlijk. Wat we vooral 
   willen zeggen is dankjewel voor al jullie successen van dit afgelopen jaar, en 
   heel veel succes met de toekomstplannen en hopelijk zien we jullie nog veel 
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   terug op borrels als jullie nog een keertje naar Groningen terugkomen vanuit 
   de Randstad. I will switch to English as well. Firstly, thank you so much Jildou 
   en Redmer for your presentations, I think that it was very clear and it is good 
   that you changed to English. I think that is a big step, so good job. Then I 
   would like to give an outlook on next year, first to start with you Jildou. 
   Everyone thinks you are the sweet girl with the nice smile but we know that 
   you have a naughty personality, as we heard at least. We are really proud 
   that you internationalized the meeting, because Friesland is part of the 
   internationalization as well right? Good job on that. Something that was 
   already named by Anne, integration is a thing that we all know between the 
   candidate board and now the current board. It is something that MARUG 
   and EBF like to do so we know you guys already so I think it is a step ahead 
   of everyone. Then Mandy, or for short: MAND! After the amazing story that 
   was told us about you driving in a scootmobile when you were really drunk, 
   we actually hope to spend a lot of drinking evenings with you. Redmer, you 
   have to watch your back because you are a guilty pleasure and a target for 
   next year. A lot of the EBF candidate board ladies find you very interesting 
   and they look forward to working with you if you know what I mean. 
   Myrthe, after Aegir you decided that you were not done with Groningen, you 
   wanted to keep being here and you decided that the MARUG would be the 
   perfect opportunity to stay dichtgetikt. I couldn’t agree more, that’s why I 
   am here as well. Jasper, we all know that you are a really big act. I think that 
   is pretty clear for the most of us, I think that for some people of us at the 
   interim it is not clear yet, but that will be soon. Other than this, we don’t 
   have much to say about you. Dennis, even though you are the PR 
   and Promotion, we have noticed you like to ‘regel’ external parties. I think it 
   might be an opportunity for you to switch to commercial? I actually loved 
   seeing you on your walk of shame after our mix together so that was good. 
   Then for the next year, we really look forward to working together with you 
   and also have a lot of fun. So thank you for everything and let’s have fun this 
   year.  
Coert Schrijver:   Ik ga het kort houden, voor de mensen met een korte spanningsboog. Ten 
   eerste bestuur 38: van harte met de behaalde resultaten. Bestuur 39: 
   bedankt voor het toelichten van de plannen. Frank, Job en Bob, als 
   kandidaatsvoorzitter van het mannengenootschap, bedankt voor het 
   bijdragen aan en het voorttrekken van het mannengenootschap. Ik ga 
   vanavond het stokje overnemen van jou, en we gaan genieten van een 
   drankje denk ik. Ik heb geruchten gehoord, dat doet mij deugd, dat van de 3 
   mannen daar vanavond 1 zijn intreden gaat doen. Ontzettend spannend en 
   succes verder. Kort maar krachtig zei ik al.  
Jochem Hak:   Ik wil graag even een woordje richten tot het oude bestuur. Allereerst 
   gefeliciteerd met de behaalde resultaten. Natuurlijk zijn we nog niet zo lang 
   jullie buren, maar toch hebben wij erg genoten van onze tijd samen op het 
   interim. Een van de eerste dingen die me te binnen schiet als ik aan jullie 
   denk is de liefde voor muziek die in jullie kamer heerst. Jullie zijn er niet vies 
   van om wat hitjes te pompen waarbij het volume dan ook vaak de lucht in 
   gaat. Zo zat ik een keer in de VK te werken en te genieten van de muziek, en 
   toen ik vroeg wie er aan de aux zat kreeg ik als antwoord de MARUG! Altijd 
   mooi om zo mee te kunnen genieten. Daarnaast zijn jullie natuurlijk ook om 
   een andere reden berucht bij VESTING. Jullie zijn namelijk afgelopen jaar het 
   grootste pijnpunt geweest voor onze fifty inkopen. We konden altijd zien of 



MARUG Half-yearly Policy Report 2019-2020  

 22 

   jullie veel evenementen hadden, want dan bleven we opeens met een 
   enorm overschot zitten. Daarom was het begin van ons bestuursjaar ook een 
   extra moeilijke periode voor jullie. Renske had nog niet zo goed begrepen 
   wat het belang van spa rood was, waardoor het na een week al uitverkocht 
   was, en dat heeft Renske geweten. Maar gelukkig konden jullie het goed 
   opvangen door lekkere 1,5 L flessen mee te nemen naar het interim. 
   Claudia: €21,50 Jij hebt als beste de zoete verleiding van onze fifty cent shop 
   weten te weerstaan. Dit vinden we natuurlijk erg jammer, want dat betekent 
   dat je niet genoeg langs bent gekomen dit jaar. Maar dit is uiteraard heel 
   goed te begrijpen. Als PR and Promotion van een marketing vereniging heb 
   je eigenlijk gewoon de belangrijkste taak. Dan ben je druk en schieten de 
   fifty bezoekjes er wel eens bij in. Daarom gaan wij kijken naar de 
   mogelijkheden om een bezorgservice te starten, mogen we jou dan vragen 
   om te helpen met de promotie?  

Fleur: €23,50. Fleur, het is nitp, maar je hebt Claudia verslagen. Je wist 
 natuurlijk dat het nek aan nek was. Was jullie papierversnipperaar wel echt 
 kapot, of kwam je gewoon naar ons zodat je onopvallend nog even 
 wat extra aan je ranking kon werken? Het is ons om het even, want 
 je was altijd een graag geziene gast! Mocht je ooit nog papier willen 
 versnipperen ben je uiteraard welkom, maar ook voor jou zal de fifty 
 altijd open staan! 
 Julia: €40 Julia, natuurlijk eerst een eervolle vermelding voor jou. De 
 grootste fifty spender van de vrouwen van marug. Jij bent natuurlijk een 
 bijzonder geval. Je bent namelijk het enige vrouwelijke lid van de 
 interimmers met humor. En dat hebben we gemerkt. Of het nou een grapje 
 is, een gevatte opmerking of een prachtig filmpje van Bernie van Risk, wij 
 kunnen ervan genieten. Het enige wat wel jammer is, is dat je soms wel flink 
 met je bek vol tanden achterblijft na een gesprek met jou. 

Job: €81,- Job, man, of moet ik Leo zeggen? Jij had natuurlijk een 
 verantwoordelijke taak als extern. Wij hebben het gevoel dat je deze taak 
 extreem goed hebt uitgevoerd en stiekem al ruim een maand je taken had 
 neergelegd. Dit komt vooral door je prachtige fifty schema waarbij we 
 ongeveer elk kwartier ons een bezoekje kwam brengen. Hopelijk kan onze 
 fifty jouw aandacht blijven trekken en zal je nog geregeld langskomen. En 
 mocht je na een bestuursjaar toch klaar zijn met al die snacks zijn er 
 natuurlijk ook nog wat mooie VESTING leden voor wie je naar de VK zou 
 kunnen komen, want het is mij ter oren gekomen dat je daar ook niet per se 
 vies van bent. Job, succes met je volgende uitdaging in de faculteitsraad. 

Bob: €73,- Bob, man, het geld van de verenigingen beheren is natuurlijk een 
 hele verantwoordelijke taak. En als penningmeester ben je natuurlijk wel op 
 jezelf aangewezen. Gelukkig zitten er meer van op het Interim, en kwam je 
 dan ook vaak genoeg langs om lekker met Sander of Renske te sparren. We 
 hebben dan ook vaak kunnen meegenieten van de frustraties die deze taak 
 met zich mee brengt. Maar gelukkig kon je dan altijd troost vinden bij de fifty 
 en kon je er weer tegenaan. 

Frank: €71,- Frank, man, allereerst moet ik je nog een keer hartelijk 
 bedanken. Op het laatste voorzittersuitje leek het jou namelijk een beter 
 idee om te spelen om halve glazen bier in plaats van hele glazen. Als dat niet 
 was gebeurd was ik waarschijnlijk nu nog steeds brak geweest met mijn 
 bowlingskills. Verder moet ik helaas wel zeggen dat de overdrachtsperiode 
 niet lang genoeg is geweest. Tijdens een TeMa borrel heb jij natuurlijk een 
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 prachtig nieuw item geintroduceerd. De voorzitterstrui. Toch mooi om er 
 allemaal herkenbaar bij te lopen, dan zal er nooit meer iemand vergeten 
 worden bij een voorzitters adt. We hopen dan ook dat je je trui nog vaak 
 mag dragen en uiteraard zal je altijd welkom blijven bij de adtjes. 

Dear 39th Marug board, first of all I would like to thank you for your 
presentation. I think that you have written a great policy plan and I am very 
curious in how it will work out. However, I am certain that this will lift marug 
to the next level.Of course due to the previous board you will have some big 
shoes to fill. First of all, the boys are yet to become men and rumour has it 
that tonight will be a beautiful evening for this transition. Secondly, the marug 
board is well-known as party board of the interim. However, by extensive data 
analyse in which we applied picture recognising software we found out that 
in this aspect you also still have a lot of work to do. In de pictures of the last 
4 Marug socials only Jildou and Mandy appear. So you guys are really good in 
dodging the camera, or you are not the party board that you should be. Lastly, 
I would like to say that it is important to keep your promises to make sure that 
the friendship between VESTING and Marug is maintained. I miss you guys in 
my giro poule. Mandy, we were a bit scared when we were at the board 
announcement social and only 5 people entered ‘t vaatje. For a couple of 
seconds we thought that Risk had stolen your 6th board member. But luckily 
this was not the case. During your own announcement you were on a holiday. 
And that is a good thing, since you have to make sure that the marug board 
will still be known as the holiday board. So we hope that we won’t see you a 
lot coming year! However, make sure that when you are not on a holiday to 
visit the VESTING Kamer as often as possible. Dear Myrthe, unfortunately we 
did not yet have the change to catch you on something funny. Maybe this is 
because you are the only one that has known from the start that you can not 
trust us. This because during your board announcement, Viktor and I switched 
roles when introducing us to you. You believed it in the beginning, even more 
when Jildou jumped in to confirm our back stories. However, you found out 
we were lying pretty early and since then you know you have to keep an eye 
on us… Jildou: We have known you the longest, you even joined the last 
chairman trip. I would like to say that we got to know each other then, but 
you probably did not understand a thing I was saying. However, we found out 
that you also have an interesting trait when you drank a few beers. You start 
to think that you are invincible, especially in bets. This has led to a few very 
interesting tasks, so I hope that we will see you during many socials this year 
to make sure that we will never be out of entertainment. Dear Jasper and 
Redmer, I am very proud of you. This because you also think that integrating 
is very important. However, we noticed that you sometimes have trouble with 
remembering whose company you have enjoyed the evening before. Luckily 
a good neighboor is better than a far friend, so we will always make sure to 
help you out. However, you both have to promise us something. First of all 
Redmer has to promise that he has to start with learning who is who in the 
VESTING Board. Then Jasper has to promise to never stop cross dressing, 
because we couldn’t life a month without seeing your beautiful legs beneath 
your mini skirts. Dear Dennis, you will of course know that we as VESTING 
have an insider in your life. We are really looking forward to all social we will 
visit together, because I have heard that a Hungover Dennis is the best Dennis. 
However, we have to keep an eye on you, since you are also a big fan of 
fooling people. I think that you will have a great year as PR and Promotion 
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since you see opportunities where others would not. Even parents lending out 
a suitcase can lead to something great with you. I hope that you will have a 
wonderful year as a board, but also as part of the interim and we wish you 
the best of luck 

Joey Nijnens:   Ik zal me eerst even richten tot het ondertussen oude MARUG bestuur. Ik 
   ben niet heel goed in het voorbereiden van speeches, maar toch voor deze 
   laatste keer heb ik het wel gedaan voor jullie.  Eerst even voor jullie allen: ik 
   denk dat jullie een topjaar hebben gehad met zijn allen. Ik heb hier en daar 
   wat commentaar gehoord over de weinig bestuurs-uren in het bestuurshok 
   bij jullie. Ik denk dat het alleen maar spreekt van grote efficiëntie, dat dit wel 
   een van jullie beste prestaties is geweest. 2 momenten die voor mij heel erg 
   zijn bijgebleven met jullie zijn natuurlijk de NMS zelf, maar ook de MAN 
   besturendag die we samen hebben beleefd. Paar hoogtepuntjes van de MAN 
   besturendag: de strijd die volgens mij nog steeds niemand als overwinnaar 
   heeft opgeleverd is de strijd om Annemijn uit Maastricht. Volgens mij is Job
   nog wel af en toe met haar aan het snapchatten, dat hoop ik tenminste voor 
   hem. En natuurlijk Julia met haar kleine therapieën in de trein terug. En dan 
   bij NMS: jullie waren er allemaal voor ons, en dat kunnen wij ontzettend 
   waarderen. Dan ga ik nog even kort langs iedereen persoonlijk. Frank, jij hebt 
   ons ontzettend goed begeleid als voorzitter. En om een beetje wegwijs te 
   raken in de rol, kon ik elke keer dat ik in de Wolthers was ook Frank daar 
   vinden, dus dat was ook altijd en mooie zekerheid. Ook al je adviezen over 
   het besturen van de NMS en hulp bij mijn bestuursstruggles, ontzettende 
   waardering heb ik er voor. En ondanks dat we niet precies een bestuur zijn 
   van de MARUG, hebben we ons nooit anders gevoeld. Dan Juul, ik heb jou 
   leren kennen tijdens de sollicitaties. Ongeveer een week lang in de harmonie 
   in de kleinste kamertjes, wie wil dat niet. Daar heeft ook de rest van ons jou 
   leren kennen als de vrouw met de scherpe vragen. We vinden dat je in ieder 
   geval met al jouw wijze raad voor ons een ontzettende gezellige groep bij 
   elkaar hebt weten te krijgen, dus hartstikke bedankt daarvoor. Claudia, 
   marketing door heel Nederland dat was nogal een uitdaging. Daar heb je 
   vooral Evi ontzettend bij geholpen en het was heel fijn dat we dat samen 
   konden aanpakken dus ook bedankt daarvoor. Job, ook wel de man van jouw 
   keuze: Douwe Egberts. Niet iedereen kon jouw emancipatie waarderen dus 
   helaas geen overwinning tijdens de Nationale Marketing Strijd, maar toch 
   een ontzettend moderne mening. Ook leverde je een mooie prestatie tijdens 
   onze borrel, die eigenlijk om 01:00 afgelopen had moeten zijn. Ik denk dat je 
   onze deelnemers daar ook ontzettend blij mee hebt gemaakt. Fleur, ik denk 
   dat er bij jou geen uitspraak veilig was. Of we het nou wilden of niet, het 
   stond alweer in de actieve ledenmail. Het leek altijd of je eventjes gezellig 
   kwam kletsen, maar eigenlijk was je gewoon stiekem informatie aan het 
   inwinnen. Desondanks was het wel heel gezellig. En dan hebben we nog Bob. 
   Ik denk dat jij Noël de fijne kneepjes van het creatief boekhouden hebt 
   bijgebracht. Dat heeft ons het jaar doorgebracht.Ik ben ervan overtuigd dat 
   je ontzettend mooie avonturen tegemoet gaat en 
   je bent in ieder geval een ontzettende hoogvlieger. Dan eventjes aan het 
   nieuwe bestuur: ik ken niet iedereen van jullie even goed. Maar ik denk dat 
   jullie enorm mooie plannen hebben en ik ben heel benieuwd hoe dat 
   allemaal uit gaat pakken. 
Sanne Fleur Niers:  Ha toppers. Ja Jochem, ook mijn verhalen worden er niet sterker op na een 
   aantal wijntjes, maar wat gaat zo’n jaar snel he. Ik weet nog dat we hier vorig 
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   jaar stonden en geen speech hadden voorbereid, en nu heb ik het weer niet 
   gedaan. Maar in ieder geval, toen heb ik een succespraatje gehouden en nu 
   ga ik een bedankpraatje houden. Vanmiddag zat ik een beetje na te denken 
   over wat we nou allemaal samen hebben meegemaakt, en ik heb het ook 
   aan mijn bestuursgenoten gevraagd, maar ik denk dat het aan de alcohol ligt 
   dat we niet meer precies weten wat we allemaal hebben gedaan. Het filmpje 
   waarop ik op een bureaustoel achterover klapte op mijn eigen kamer kan ik 
   me ook niks meer van herinneren. En er is me nog iets bijgebleven. Als wij 
   als Conference en MARUG bestuur een waterval houden, dan gaat dat ding 
   niet één keer over tafel maar misschien wel 3 keer. En dat gebeurt ook niet 
   één keer op een avond. Daarnaast werden we bij het EBF conference diner 
   aan een aparte tafel geplaatst, waar we heel erg van baalden. Maar toen 
   werd ik ineens gefacetimed door claudia die zei: hee Sef, trek hem maar, nu! 
   En die facetime ging de hele avond door en wij natuurlijk zuipen met zijn 
   allen. Ik weet nog dat we tijdens het bedankdiner met 10 man 3 kratten bier 
   hebben weggezopen. Ik weet dat dat niet zo’n prestatie is, maar wel als je 3 
   uur onbeperkt in de sushi mal hebt gedronken. Ik wil nog wel even mijn 
   excuses aanbieden voor die enorme gore grote fles witte wijn die wij jullie 
   hebben gegeven op de consti. Want ik heb vernomen dat het hierna mis is 
   gegaan op deze avond. Maar jullie hebben wel meer betekend dan alleen 
   maar mooie avonden. Frank, allereerst bedankt voor de billenmassage. Voor 
   degenen die niet weten waar het over gaat: er zijn foto’s van. Die kan je 
   achteraf bij mij komen bekijken. Nee maar Frank, ik wil je bedanken voor alle 
   energie die je hebt gestoken in ons bestuur en de rest van de actieve leden. 
   We konden vooral je enthousiasme erg waarderen over het thema 
   bijvoorbeeld. Als jij iets super goed vond, dan ging je er helemaal in op en als 
   je het slecht vond liet je het ook wel echt horen. Maar dat kunnen we ook 
   alleen maar waarderen. En ook bedankt voor de alcoholwalm, op de Risk 
   conference bijvoorbeeld. Als Frank naast me zat.. Holy shit. Fleur, jou wil ik 
   bedanken voor je enorm grote verantwoordelijkheidsgevoel. Welke taak je 
   ook kreeg tijdens de Conference, al was het letterlijk de koeken klaarleggen, 
   jij bracht er een soort structuur in aan en iedereen volgde die ook gewoon 
   op. Bob ik wil jou ook bedanken voor alle hulp bij de begroting,  en ook voor 
   veel dingen rustig ging zitten in plaats van die tijdens de RvT te bespreken. 
   Waar is het misgegaan met het woord inbegroten? Bob heeft op het eind 
   van het jaar gezegd inbegroten, dus dit had je wel af moeten leren. Juul, jij 
   ook bedankt voor het vormen van de conference en de DO. we hebben echt 
   een ontzettend hechte groep gevormd, en dat komt wel echt door jou door 
   het samenstellen. Job, namens ons maar ook vooral namens Bert die er nu 
   niet is, hij wil je vooral heel erg bedanken voor de discussies die we hebben 
   gevoerd over de partnerpakketten en bedrijven, en natuurlijk voor de onwijs 
   mooie naam die je hebt toegevoegd. We hebben namelijk Grolsch aan het 
   lijstje mogen toevoegen. Clau, bedankt voor je kritische blik. Als het EBF logo 
   link of rechts, ik weet de volgorde niet meer, maar dan zag je het gelijk en 
   dan werd dat ook gelijk aangepast wat natuurlijk alleen maar een super 
   goede eigenschap is. Wat ik vooral heel mooi vond, is dat je nog steeds heel 
   erg betrokken was bij onze opvolgers, ik weet dat je daar onwijs veel tijd in 
   hebt gestoken. Lief 38e MARUG bestuur, we hebben een onwijs leuk jaar 
   samen gehad en ik wil jullie bedanken voor de inzet en de wijsheden en de 
   feestavonden. En lieve schatten, Jildou en Redmer jullie hebben het echt 
   super goed gedaan, echt heel knap dat je 20 minuten in het engels kan 
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   spreken en dan ook nog zonder blaadje. Dat mag wel gezegd worden. Ik 
   hoop dat we nog vele avonden samen mogen drinken en dat we de BBQ 
   taferelen mogen voortzetten. Veel succes lieverds.  
Fons van Halsema:  Allereerst wil ik mij richten tot het oude MARUG Bestuur. Ik ken jullie nog 
   niet heel lang maar ik heb al wel een beetje wat hints gekregen dat jullie het 
   party-bestuur zijn. Hier heb ik nog wel een goede anekdote bij. Op een 
   vrijdag zaten wij heel brak op het hok, en Frank vond het een goed idee om 
   terwijl wij zo brak waren er gelijk een fles wodka bij te pakken en een lekkere 
   shot met zijn allen te doen. Vervolgens hadden Julian en ik een week later 
   onze eerste klant op bezoek, helemaal uit Dordrecht. Ik liet hem even kort 
   het interim zien waarna vervolgens het voltallige MARUG bestuur in een 
   togo langs kwam lopen. Dat maakt gelijk een goede indruk. Desalniettemin, 
   heb ik de korte periode die ik met jullie hem samengewerkt erg goed 
   ervaren. Ik denk dat jullie trots kunnen zijn op een mooi bestuur dat jullie 
   hebben achtergelaten. Dan vervolgens richt ik me tot het nieuwe bestuur, 
   wij gaan nog wat mooie dagen tegemoet komend jaar. Ik ga jullie niet 
   allemaal bij langs, ik houd het even kort maar ik wil me nog even richten tot 
   jou Jildou. Ik denk dat jij ook heel trots mag zijn. Ik ken je nog niet heel lang, 
   maar langer dan de meesten. Ik heb tijdens de sollicitatieperiode kort jouw 
   zenuwen mogen ervaren, als jij dan bij ons over de vloer was. Dan kom ik 
   ook bij het volgende punt. Je hebt een beetje de rare gewoonte om met 
   vrienden van mij te daten. Ik hoop dat dat de relatie wel ten goede komt 
   aangezien wij buren zijn, want ja zij zitten ook op het interim. Dus daar doe 
   ik graag een beroep op. Ook denk dat het goed is als wij binnenkort even een 
   mix doen en dat we elkaar beter gaan leren kennen. Gefeliciteerd en een fijn 
   jaar.  
Jildou Merkus:   Lieve Frank, Fleur, Bob, Job, Julia en Claudia, 
   11 april was het zo ver; wij kandis werden geblinddoekt afgevoerd naar een 
   afgelegen parkeerplaats. De reis hier naartoe leek uren te duren mede door 
   hits als “Mama Lauda”, allerlei beuktechno en niet te vergeten; dat 

ontzettend irritante Indische liedje, allemaal natuurlijk op maximale volume. 
 Toen wij dan eindelijk onze blinddoek af mochten doen keken we elkaar 
 verward aan en hadden we geen idee waar we waren beland. Na enig 
 onderzoek kwamen we tot de ontdekking dat we bij onze buren in Duitsland 
 waren gedropt. Toch zijn we met een aantal creatieve ideeën een paar 
 MARUG-gadgets op zak ruim binnen de tijd in het vertrouwde Groningen 
 aangekomen. Die avond hebben we met z'n allen genoten in ´t Vaatje van 
 onze eerste MARUG borrel, een fantastische avond die uiteindelijk 
 afgesloten werd in de Wholters door de marathon drinkers onder ons. De 
 volgende dag om 12 uur zaten alweer we met z’n allen aan de brakke brunch 
 in de Uurwerker. Helaas was er dit keer geen privé-ruimte voor de brunch,
 dus toen Frank aan kwam lopen met 6 flessen rosé was het natuurlijk te 
 verwachten dat er enig overlast werd veroorzaakt door onze mannen bij de 
 Uurwerker. Job was zo zat geworden dat hij midden in de Uurwerker een 
 klein braakje in zijn hand heeft gelegd en vervolgens is hij door Frank en Bob 
 naar huis gebracht, om half drie smiddags. Hierna zijn jullie met het 
 voltallige bestuur mee geweest met de 
 International Marketing Experience naar Praag, wat echt een geweldige reis 
 was. Hier zullen we nog lang verhalen over horen. Eenmaal weer in 
 Nederland, kon de kandi-periode eigenlijk echt pas beginnen. In deze 
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periode hebben we veel leuke dingen over jullie ontdekt. Jullie voorgangers 
stonden bekend als feest bestuur, maar ook jullie doen zeker eer aan deze 
titel. Elk feestje waar jullie heen konden waren jullie erbij, jullie zijn allemaal 
niet vies van een lekker flesje wijn of een rietpaipie op z’n tijd. Elke dag 
verbazen we ons weer hoe jullie het voor elkaar krijgen om jullie kater zo goed 
te verbloemen, zelfs na liters bier en nauwelijks slaap toch weer fris en fruitig 
op het interim aanwezig. Hierop reageren jullie altijd: je leert er wel mee om 
te gaan, je hebt immers geen keuze. Ik hoop dat jullie dit stukje ook goed 
hebben overgedragen aan ons, want dit is een zeer waardevolle vaardigheid, 
die wij dit jaar zeker nodig gaan hebben. 
We zijn ook op overdrachtsweekend geweest met zn allen, waar we naast 

 ons beleid vormen ook hebben mogen genieten van een paar smirnoff ice, 
 maar waar we ook eindeloos SKULL hebben gespeeld en rare avonturen 

hebben beleefd op Cubak, Arubak en Bakagaskar. Een flesje wijn per persoon, 
vuurtje stoken, brandwonden en blauwe plekken, het hoorde er allemaal bij. 
Ook hebben we escape room gedaan en zijn wij helaas zwaar verslagen door 
jullie. Graag zouden we nog een revange plannen, want dit verlies kon ons 
ego niet goed aan. Naast een overdrachtsweekend hebben we ook vaak 
samen gedronken en hebben we ook een zeer geslaagd blind date diner 
gehad, althans, geslaagd voor de dames. Dit was het even voor jullie als groep. 
We gaan jullie nu natuurlijk ook even persoonlijk bij langs. 
Lieve Clau, het 38e MARUG bestuur begon natuurlijk als single bestuur, maar 

 jij hebt deze trend doorbroken. Je bent namelijk praktisch een nieuwe 
 huisgenoot geworden van Frank, sinds je een relatie hebt met zijn 
 huisgenoot. Of relatie? Wat is jullie datum eigenlijk? Op overdrachtsweekend 
 is er ook een nieuw concept genaamd ‘De Claudia’ ingevoerd. Hij wordt vaak 
 op borrels ingezet waarna we met zn allen jouw dans skills nadoen. Ook zijn 
 wij geschrokken van jou verborgen adt talenten. Tijdens het smikkelaarsspel 
 moest jij onverwachts een riet paipie trekken en wij stonden allemaal met 
 onze mond vol tanden. Hierna zijn we naar de risk borrel gegaan en ook hier 
 heb je Julia en mij verslagen met het trekken van een liter. Claudia, jij ziet 
 jezelf als een Capibara. Een capibara heeft het liefste andere wezens om zich 
 heen, hij kan goed met iedereen en vindt alles wel best. Hier sluiten wij ons 
 helemaal bij aan. Wij zijn super blij dat je nog een jaartje in Groningen blijft 
 om de master marketing te doen en we hopen je nog vaak te zien op het 
 hok. Maar voor nu, geniet van je reis deze zomer!! 

Lieve Juul, wat hebben wij om jouw gelachen. Niet alleen om je acties maar 
 ook om je uitspraken. Jij vraagt jezelf de meest random dingen af, waar 
 niemand ooit bij stil heeft gestaan. Alleen je hand oog coördinatie kan nog 
 wel verbeterd worden, vooral als het gaat om dingen gooien. Zo wilde je 
 tijdens een bestuursvergadering Dennis zijn schoen rechtstreeks over de 
 tafel terug gooien, die vervolgens belandde op zijn koffie, waardoor Dennis 
 zijn witte T-shirt niet meer zo wit was en het koffiekopje niet meer zo heel. 
 Ook jouw liefdesleven gaat niet zonder slag of stoot. Je hebt een voorliefde 
 voor bezette mannen en je integratie met TeMa verliep niet altijd soepel. 
 Ook een leuk feitje over Julia, tijdens zowel het overdrachtsweekend als de 
 actieve leden barbecue als het blind date diner lag Julia er zo snel af, dat ze 
 of in slaap viel of naar huis moest worden gebracht, arme meid. Maar Juul, 
 wat ben jij een enthousiaste meid die altijd 100% voor iets gaat, jij lacht 

altijd en je maakt iedereen blij. We hebben een ontzettend leuke tijd met je 
gehad, en vinden enorm jammer dat je het mooie Groningen gaat verlaten en 
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naar Amsterdam gaat… Maar, heel veel plezier daar en ook jij, geniet van je 
reis deze zomer! 
Lieve Jobba, IS ER NOG WIJN? Och man, wat hebben we ook van jou 

 genoten. Je bent de grootste grappenmaker van het 38ste bestuur. Deze titel 
 heb je definitief verdiend door middel van een legendarische mop. De 
 aanloop van deze grap alleen al zorgde voor een enorme spanningsopbouw 
 omdat het zeker weken heeft geduurd voordat jij de mop eindelijk wilde en 
 mocht vertellen. Toen jij een verplicht op een half krat moest zitten tijdens 
 een van onze zuipavonden, vertelde jij hem. Na 39 minuten was daar dan 
 eindelijk de clue van de mop en wat lagen we in een deuk. Ook het 
 laagdrempelige karakter van de MARUG kan jij goed promoten, want 
 laagdrempelig zijn is zeker belangrijk, he Job. Dat je fan bent van mooie 
 vrouwen is een feit want bij de overdracht is er geen LinkedIn-profiel van 
 knappe recruiters onbekeken gebleven. Zo heb je Jasper nog enthousiaster 
 gemaakt voor het extern zijn. Voor nu genoeg roddels: wij hebben van je 
 genoten en we hopen je nog veel te zien komend jaar tijdens je master 
 Marketing Intelligence. Daarnaast wensen we je nog veel meer 
 miljoenen-hits als Vieze Man en dan rest ons nog 1 ding om te zeggen:, wij 
 wensen u een heel fijn weekend! 

Lieve Bob, de man die geen stress kent, of kan ik beter zeggen BCB, want die 
 23 centimeter heb je zeker. Met deze 23 pronk je daarom ook op je 
 TKB-shirt, de club waarmee je dit jaar kampioen bent geworden. Toch ging 
 niet allemaal zoals gepland; na een volle supportersbus mee te laten reizen 
 naar de kampioenswedstrijd, presteerden jullie het om ze grandioos teleur 
 te stellen. Afgelopen jaar heb jij jezelf dit jaar mogen betitelen als de 

voorzitter van de mannenclub van het interim. Een prachtige titel die, gezien 
het feit dat jij de minste punten hebt verzameld, een hele mooie prestatie is. 
Men zou daarom ook verwachten dat een klein pulletje trekken voor onze 
Bob geen probleem zou moeten zijn, maar niks bleek minder waar tijdens de 
IME. Na het verliezen van een Chwazi om een pull te trekken voor iedereen 
besloot jij deze maar door te schuiven naar iemand anders in ruil voor 10 
anytimers. Er werd natuurlijk gretig gehapt door de andere mannen en je hebt 
het geweten de resterende dagen. Wat al een zware week was werd een nog 
zwaardere: je ogen zijn die week nauwelijks open geweest. Je hebt het 
afgelopen jaar uitstekend boekgehouden. De kleine foutjes in het voorgaande 
jaar heb je keurig opgelost en je laat de boel piekfijn achter voor je opvolger. 
Jouw toekomst is nog een beetje onzeker maar toch lijkt het er sterk op dat 
eerst full-time werken om vervolgens een half jaar te reizen een uiterst 
plausibel scenario is. Wij wensen je al het beste toe voor de komende tijd 
hebben in ieder geval ontzettend van je genoten afgelopen tijd. 
Lieve Fluf, wat hebben wij van jou versteld gestaan. Naar ons weten is er 

 geen enkel ander persoon van 23 die zijn zaakjes zo op orde heeft: altijd op 
 tijd, altijd makeuppie on fleek, altijd de agenda op orde, altijd attent. Dat 
 ben jij. Je bent een super lieve meid, die altijd aan iedereen denkt, maar die 
 tegelijkertijd ook heel nuchter en lekker straight to the point is. Naast dat je 
 je bestuurstaakjes altijd op orde had, blijft je grootste prestatie toch het 
 behalen van welgeteld 1 streepje in een heel jaar! Reken er dus maar op dat 
 wij je hierom nog vaak voor tips en advies gaan benaderen.  
 Alleen dan is er 1 raar dingetje, al sinds ik ben aangekondigd als voorzitter 
 staat de panda-knuffel op jouw bureau. Zelfs toen er een jongeman in beeld 
 kwam van het 39e MARUG bestuur, was de panda niet van je bureau af 
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 krijgen. Maar lieve Fleur, ook jij blijft gelukkig nog even in Groningen. Heel 
 veel succes met je master marketing management en we hopen ook jou nog 
 heel vaak te zien op het hok en bij alle MARUG evenementen. 
 Lieve Foa, de opa van het bestuur. Dit blijkt niet alleen uit je leeftijd maar 
 ook jouw gesnurk is een teken van ouderdom. In Praag heeft menig man zich 
 geergerd aan dit gesnurk, waardoor je soms wakker werd met spullen in je 

bed die die nacht nog naar je hoofd zijn gegooid. Op overdrachtsweekend 
kwamen we achter nog een ouderdomsklacht. Er is namelijk een vermoeden 
dat je daar je bed onder hebt geplast. Ja, zo zat was je. Echter, tijdens de 
borrels blijken die ouderdomsklachten te verdwijnen. Jij blijft altijd tot laat en 
bent zelfs nog in voor een afterparty bij de Wolters Wolters, waar je 
vervolgens de bar vol zet met gin tonics en je je hier de volgende dag niks 
meer van herinnert. Niet alleen je geheugen is weg de volgende dag, maar 
ook je frisse adem, want Frank, goede kegels heb je zeker. Ook van je DJ skills 
hebben we mogen genieten op ons beleidsweekend en heb je Job uitstekend 
begeleid tijdens zijn VIERUS debuut. *Alleen op play gedrukt*. Frank, je hebt 
je rol als voorzitter geweldig vervuld en ik hoop dat ik dit net zo goed ga doen 
als jij. Ook al hap ik soms te erg bij je grapjes en mag ik je me kechje noemen, 
je blijft een geweldig voorbeeld! We hebben van je genoten en we hopen 
stiekem dat je nog even in Groningen blijft hangen, maar wat je ook gaat 
doen, hoe serieus het leven ook wordt, je hard blijft altijd rood en je bent 
altijd welkom bij ons. 
Ik heb natuurlijk al een wat langere tijd met jullie meegelopen, dus vanuit 

 mij persoonlijk wil ik jullie super erg bedanken voor de geweldige 
 overdrachtsperiode. Van jullie allemaal heb ik enorm veel geleerd en ik heb 

zo veel met jullie allemaal gelachen. Ik voelde me gelijk welkom en genoot 
van elke dag bij jullie op de bank in het hok. In het bijzonder wil ik Frank nog 
bedanken voor zijn fijne manier van uitleggen, ik heb echt enorm veel van je 
geleerd. Wij hebben allemaal echt een hele waardevolle overdrachtsperiode 
gehad en daardoor hebben we enorm veel zin om nu zelf aan de slag te gaan! 

Frank Oude Avenhuis: Lieve lieve Kandi’s, jullie hebben mooie plannen gemaakt, goed om te zien 
   dat er wat is gebeurd met ons advies en we wensen jullie hier heel veel 
   succes mee aankomend jaar. We hopen dat jullie jaar net zo mooi wordt als 
   dat wij het hebben beleefd. Afgelopen anderhalve maand hebben we jullie 
   beter leren kennen. Net als bij ons begon jullie avontuur in Duitsland, waar 
   jullie zijn gedropt zonder telefoon en portemonnee. Hier werd al duidelijk 
   waartoe jullie in staat waren, jullie hebben je charmes in de strijd gegooid en 
   binnen een mum van tijd stonden jullie weer op vertrouwde grond in 

Groningen. Jullie waren zelfs eerder terug in Groningen dan wij. WIj stonden 
 zelf toen nog in een dorpje in Duitsland, omdat een niet nader te noemen 
 persoon de accu van de auto leeg had gemaakt. Hierna volgde de intensieve 
 overdrachtsperiode, die voor Fleur en Jasper nog iets intensiever was. Na 
 een memorabele brunch in de Uurwerker vertrok de helft van jullie vlak 
 hierna met ons mee naar Praag. Dit moest vast een beetje een gek begin 
 voor de achterblijvers zijn, maar gelukkig was er nog wel wijn toch Dennis? 
 Ook op het overdrachtsweekend hebben we erg genoten. Een escape room 
 gedaan, de eilanden Arubak en Cubak verkend, en heerlijk gegeten samen. 
 Dan willen we ons nog even kort tot jullie persoonlijk richten. Myrthe, nieuw 
 gezicht bij de MARUG, in een mum van tijd aangepast en ontpopt tot parel 
 op het interim en MARUG borrels. Wij denken dat jij de enige bent die dit 
 jaar niet gaat drinken. Dit jaar staat er een extra uitdaging voor jou aan de 
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 deur om ook nog eens een studie binnen te koppen naast je bestuur. 
 Misschien kun je tips aan VESTING vragen want die schijnen ervaring te 
 hebben met part-time besturen. Dennis, jij schijnt vroeger nogal een 
 baldadig figuur te zijn: je hebt een oorbel gehad, nitraten op de wc van je 
 middelbare school afgestoken. Dit merken we nog steeds want je hebt al de 
 nodige strepen te pakken. Helaas was je niet mee op overdrachtsweekend, 

maar gelukkig maak je wel echt deel uit van de groep. Met jou erbij hoeven 
we ook nooit bang te zijn dat er niet genoeg te drinken is, want je houdt altijd 
in de gaten: ‘Is er nog wijn?’. Boeie Ruurd. Je bent de eerste mannelijke PR in 
tijden en een gloednieuw gezicht bij de MARUG en je hebt je ontzettend snel 
aangepast. Dat je na een consti op een terras bij een groep 40-jarige mannen 
bent aangesloten om te kijken of ze wel marketing geïnteresseerd waren, zegt 
genoeg over jouw kwaliteiten als PR.  
Jappie, wij hebben nog nooit iemand gezien die zo weinig kan als jij als hij 
gedronken heeft. Het enige wat nog wel lukt is brallen, maar brak ben je ziek 
incapabel. Dit kan te verklaren zijn door je verleden bij de EBF, maar 
uiteindelijk ben je toch verstandig geworden en koos je voor de juiste 
vereniging. Je hebt een goede commerciële mindset alleen ben je niet vies 
van een leugentje om bestwil. Als echte Bill Clinton ontkende jij alle sexual 
relationships met een niet te noemen persoon na het TemMa lustrum, 
ondanks dat het blijkbaar een model was. Redmer, jou kennen we als een 
gedreven Campus Recruiter bij de MARUG en we zien diezelfde drive terug in 
hoe jij je verdiept in je functie. Afgelopen vrijdag stond je te shinen in een 
cheerleader jurk, die je eigenlijk verrassend goed stond. Ook ben je nu druk 
met je scriptie. Gelukkig toch nog iemand met een marketing master in het 
bestuur. We hopen dat je dit jaar leuke avonden kan beleven en we je niet 
nog eens over de rode bij de Donerix kunnen vinden. Nog een leuk feite: 
wisten jullie dat onze Fleur Redmer heeft ontgroend? Mandy, jij bent de 
grootste partymaker van het bestuur. Als jij drinkt, verander je in een heel 
ander persoon. Vanaf nu noemen we jouw dronken alterego: Marina. Zo heeft 
Marina ooit dronken een scootmobiel gestolen, een oorverdovend concert 
gegeven en valt Marina om 11 uur in slaap op een stapel kratten. Wel ben je 
geboren voor je functie en heb je dit bewezen in je jaar bij de Recruitment 
Days. Wel moet je oppassen dat je de actieve leden mail niet helemaal vol 
staat met verhalen over jezelf. Misschien leuk om een nieuwe Marina rubriek 
in te voeren, met zuipverhalen van jou. Muitende Marina is een suggestie die 
we voor de naam van die rubriek willen doen. Tot slot: Jildou. Jij loopt al iets 
langer mee. Je eerste taak was het vormen van de rest van je bestuur. Het is 
gelukt om een fantastisch mooie groep te vinden, die onder jouw bewind 
ongetwijfeld veel gaat bereiken. Niet alleen op kantoor, maar zeker ook 
daarbuiten. Van jou is natuurlijk de gevleugelde uitspraak: regelen is net als 
zuipen, het kan elke avond! Op jouw bekendmaking kwam je ‘t Vaatje binnen 
als brandweer, maar jij hebt al meerdere mannenharten in vuur en vlam 
gezet. Dit wordt een goede voorbode voor hoe je dit jaar in wilt gaan. En je 
hebt ook al keurig daad bij woord gevoegd, met de nodige actieve leden. Als 
dat maar geen burenruzie wordt tussen Conference en Recruitment Days 
komend jaar. Nogmaals ontzettend veel succes aankomend jaar. Jullie 
hebben mooie plannen liggen en we zullen elkaar nog veel spreken. Houd ons 
op de hoogte en we zijn er natuurlijk altijd voor jullie als je ons nodig hebt het 
komende jaar. Vanavond nog even een keertje met zijn twaalven door het 
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geluid, en dan begint jullie jaar morgen echt. Doe je best en vergeet niet te 
genieten, proost op het 39e MARUG Bestuur! Liefs, het 38e MARUG Bestuur.  

 
 
 

 

  



MARUG Half-yearly Policy Report 2019-2020  

 32 

1. MARUG Foundation Conditions 
 
The best choice for marketing students ánd marketing interested people! 
 
MARUG Events are directed towards a specific target audience, where appropriate speakers and 
companies will be attracted to. The events will serve to get students and companies into contact with 
each other in a professional and social manner. The event offer will be evaluated each year and 
adjusted where necessary. 
 
The internal organisation of the MARUG distinguishes from other associations to make it attractive for 
students to become active within the MARUG. The MARUG is a fun and social association, where 
students get the chance to develop themselves besides their studies, and with a lot of interactivity 
between committees and the board, and between committees themselves. 
 
The MARUG also distinguishes itself  from other study associations in Groningen and Marketing 
associations in the Netherlands. The MARUG is attractive and innovative for (marketing)companies in 
the Netherlands. 
 
The member file of the MARUG consists of MSc Marketing students, marketing interested bachelor- 
and master students of the University of Groningen and MARUG Alumni. The members will be 
represented through the association, which adds as much value as possible to the MARUG 
membership at all times.  
 
In the communication, the MARUG is as progressive and effective as possible. The communication of 
the MARUG is independent of third parties, and the media of the association shows its vision on 
marketing as much as possible. 
 
In the collaboration with the university parties, the interests of MARUG Members has the highest 
priority. In this collaboration, the MARUG always contains its unique culture and character. 
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2. Policy plans MARUG Board 2019-2020  

2.1 Increasing awareness about sustainability amongst MARUG Members 

2.1.1 Obtaining a sustainability label from the Green Office  
 
This year, the MARUG is focussing on sustainability, because of its high importance and for ethical 
reasons. Sustainability is an unavoidable concept that is becoming increasingly important every day. 
The Green Office of the University of Groningen provides guidance for study associations on how to 
achieve a more sustainable association. In addition, associations can apply for obtaining a 
sustainability label at the Green Office. By obtaining this label, the MARUG can increase awareness 
about sustainability amongst MARUG Members. The MARUG is working on obtaining the 
sustainability label by means of a checklist provided by the Green Office. For now, the MARUG has 
focused mostly on the points on the organisational, association and activities level.  
 
Considering the first, the MARUG is working on developing a multi annual strategic plan, which will 
contain all the long-term goals and strategies of the MARUG. Sustainability goals will also be included 
in this report, to make sure that sustainability efforts will be pursued in the long term. The goals of 
the university regarding sustainability are considered and the MARUG’s goals are aligned where 
possible. In addition, board members are attending meetings and information session about 
sustainability to obtain, and further pass on information about sustainability. The MARUG is also 
working on building a distinct sustainability page on the website to communicate its sustainability 
efforts towards stakeholders. Furthermore, social media channels function as a way to transfer 
knowledge to further inform the followers about the attempts to implement sustainability within the 
MARUG.  
 
Regarding the association level, the MARUG has made all its meetings paperless and subscriptions on 
useless magazines are cancelled. In addition, sustainable officers are appointed in committees, who 
will oversee that committees take sustainability into account. With respect to the activities in the 
event portfolio, the ComMa conference was about Corporate Social Responsibility and the Sustainable 
Marketing Event revolves completely about sustainability, including the day organisation and 
promotion.  
 
The goal of the MARUG related to sustainability is to increase awareness amongst the members. 
Obtaining a label is a way to achieve this. The first step is a bronze label and the goal is to obtain it this 
year. However, sustainability efforts are long-term goals, so possibilities in the future will also be 
explored.  
 
✓/- Sustainability label Green Office (work in progress) 
 
From the MARUG Board the Chairman and Treasurer are responsible for the execution of this focus 
point. 

2.1.2 Introducing the MARUG Sustainable Marketing Event 

The MARUG Sustainable Marketing Event (SME) is added to the MARUG Event portfolio and will take 
place on 30 April 2020. The goal of this event is to increase awareness regarding sustainability amongst 
students. The central thought of the event is sustainable marketing, but within the sustainability 
theme the SME committee may choose a sub-theme. Linked to this theme, several companies will 
come to tell something about how they use sustainability within their business. With regard to the 
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promotion of this event, the MARUG aims to do this in the most sustainable way possible, as is the 
case for all event-promotion this year. Furthermore, the MARUG and the SME Committee will aim to 
choose the most sustainable options regarding aspects of the day organisation. This week the 
committee interviews will take place and the committee will most likely be formed next week. A lot 
of positive feedback regarding this event has already been received, from both companies and the 
university.  
 
✓ Awareness around the Sustainable Marketing Event 
✓/- Recruiting members for the committee 
- Organising the Sustainable Marketing Event 
- Evaluation of the Sustainable Marketing Event  
 

From the MARUG Board the Chairman and External Relations are responsible for the execution of this 
focus point. 
 
2.1.3 Raising awareness for career opportunities at firms striving for sustainability 
To promote sustainability even more, the MARUG set the goal to promote career opportunities at 
non-profit organisations next to the current vacancies. By promoting vacancies of non-profit 
organisations, the MARUG wants to show its concern for sustainability and corporate social 
responsibility as well as make students more aware of these possibilities. 
 
However, finding suitable NGOs and collaborating with them turned out to be challenging. These types 
of organisations often have limited monetary resources for recruitment activities. Currently, the 
MARUG offers companies the possibility to promote marketing-related vacancies only in exchange for 
a monetary compensation. Therefore, it was not deemed fair to set up similar collaborations with 
NGOs without charging them. 
 
For this reason, the policy point will be shifted towards raising awareness for career opportunities at 
sustainable companies. Amongst the current partners of the MARUG, there are some which have 
significant sustainability efforts. These companies will get an extra referral on the website via a yet to 
be uploaded sustainability page. Besides the current partners that focus on sustainability, the aim is 
to continue searching for additional partners with significant sustainability efforts. The MARUG aims 
to establish criteria to define when a company may be perceived as sustainable. For consistency 
reasons, these criteria will be included in the multi-annual strategic plan. 
 
Therefore, for the next half year, this focus point will be formulated as ‘Raising awareness for career 
opportunities at firms striving for sustainability’ instead of ‘Raising awareness for career opportunities 
at NGOs’. 
 
- Offering and promoting career opportunities at NGOs 
-  Defining criteria for sustainable companies 
-  Offering and promoting career opportunities at firms striving for sustainability 
 
From the MARUG Board the External Relations and Treasurer are responsible for the execution of this 
focus point. 
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2.2 Expanding and improving the (online) presence of the MARUG 

2.2.1 Increasing awareness amongst marketing interested students 

At the beginning of the academic year, there were a lot of marketing-interested students that were 
not yet or scarcely approached by the MARUG. Therefore, there was an opportunity for the MARUG 
to attract this group. Having an appealing promotion video in order to acquire new members is 
paramount. Since the previous promotion video was made three years ago, it was considered to be 
outdated. Therefore, a set of criteria was formulated and the new promotion video was produced 
over the summer. The video has been shown during several lecture talks, events and is published 
online. Furthermore, a beginning of the year party was thrown to attract new marketing interested 
students. These efforts have proven to be fruitful as there is a 153% increase of MARUG bachelor 
members since the start of the academic year in comparison to last year.  
 
Moreover, to increase more awareness and reach more marketing interested students the MARUG 
wants to collaborate with other associations. The MARUG is looking at a collaboration with Actis, the 
marketing study association of the Hanzehogeschool Groningen, to attract pre-master marketing 
students. The MARUG will also look into how it can further deepen its collaborations with other 
associations.  
 
✓ Organizing a beginning of the year party  
✓ New promotional video 
✓ Reaching more bachelor students 
✓/- Investigating collaborations with other associations  
 
From the MARUG Board the Internal Relations and PR & Promotion are responsible for the execution 
of this focus point. 

2.2.2 Increasing member engagement through online channels 

The MARUG already intensively used various social media platforms such as Instagram, Facebook and 
LinkedIn. However, a consistent, well-thought out structure regarding social media expressions was 
lacking. Over the last couple of months, a social media planning considering strategy has been created. 
This promotion plan is used daily, to make the promotion strategy more structured. In addition, 
Instagram is used more regularly, while the posts have a more consistent format. Moreover, there is 
increased interaction between followers and the MARUG, caused by tagging members and companies 
in Instagram posts and stories. This led to more engagement and more followers. The MARUG is also 
exploiting other techniques to increase the amount of followers. Furthermore, the amount of likes 
MARUG has on its Facebook page has grown substantially. In addition, LinkedIn has been utilised more 
with regard to recruitment activities from the MARUG. All these developments led to increased 
member engagement and a larger online presence of the MARUG. 
 
For the upcoming half year, the MARUG strives to further build upon the structured social media 
strategy plan. The main focus points will be a quantitative evaluation and a consultation with an 
external party with regards to the social media strategy.   
            
✓ Structured social media strategy plan 
✓ Increased consistency in Instagram 
✓ Proactive approach on social media channels 
- Professional help with social media strategy 
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-  Quantitative evaluation 
 
From the MARUG Board the PR & Promotion and Chairman are responsible for the execution of this 
focus point. 

2.3 Optimizing the member administration 

2.3.1 Renewing the HRM system 

In order to make systematic alterations in the manner of handling member administration, a list was 
made of system improvements to make the HRM system more efficient and more up to date. 
Thereafter, an information session with the website provider was held to discuss the further 
possibilities. Given the age of the website, not all requested options were able to be changed for the 
current website. Following this, an adjusted list of demands has been offered to the provider.  
 
in the same session, the provider notified us of some possibilities within the system which were 
already possible yet unknown to the board. These functions can be used to improve the offering to 
the MARUG members by better ways to filter and target specific students. With the implementation 
of standardized fields in the structure of the backside of the website, more effective segmentation is 
made possible. 
 
Furthermore, the MARUG wanted the information in the HRM system to be more up to date. This will 
be done by making more frequent requests to the members to update their personal details via an 
email with a link to their personal MARUG page. Finally, in discussions with the system provider, they 
also notified us about the options of Google Analytics which will be used in a more effective manner.  
 
✓ Increased knowledge about functionalities of the current HRM system 
✓/- Implementing standardisation of member data 
- More frequently updated member information 
 
From the MARUG Board the Secretary and Treasurer are responsible for the execution of this focus 
point. 
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3. Policy plan regarding the committees and events 
MARUG Board 2019-2020 

3.1 MARUG Marketing Conference  

The MARUG Marketing Conference is the biggest event of the MARUG and is known as a high-quality 
event. The MARUG Marketing Conference is organised for students, members of the marketing 
department and participating companies that are interested in marketing. Making the MARUG 
Marketing Conference a success has several large benefits. First of all, each year the event attracts 
new members for the MARUG. In addition, the event attributes to the positive image of the 
association. 
 
As the showpiece of the MARUG, it is of high importance that the MARUG Marketing Conference 
differentiates itself, that the quality is high and that the event responds to themes that are currently 
trending in marketing. The close ties to the marketing department can be of importance when trying 
to attract speakers and participants and to make sure the quality of the content remains at the high 
level the event currently has. 
 
Over the past two years, the MARUG Marketing Conference has been organised in English in order to 
include international students as well. In addition, last year two workshops were open for 
international students. Thus far, organising the Conference in English has been a success. Therefore, 
next year the Conference will also be held in English. The next edition of the MARUG Marketing 
Conference will be held on Tuesday 18 February 2020. The MARUG Marketing Conference Board is 
only open for Dutch-speaking students. 
 
The supervisory board (also called ‘Raad  van Toezicht’ or ‘RvT’) of the MARUG Marketing Conference 
is formed by the Chairman (end responsibility), External Relations and PR & Promotion of the MARUG 
Board.  

3.2 Media Team 

The Media Team is responsible for several tasks. One of these tasks is the provision of marketing-
related articles and videos that are being published on the MARUG Website. The majority of these 
articles and videos are being published in English. The subject of the articles and videos are current 
and/or scientific. The posts of the Media Team online will contribute to the professional image of the 
MARUG on the website and on social media, as the quality of the articles is high and the lay-out 
professional. This will function as a business card for both students and companies. For the faculty 
and the members of the marketing department, it is important that the scientific relevance is 
guaranteed. 
 
Besides the articles, the Media Team also provides footage that can be used for promotion of the 
MARUG. Furthermore, the committee organises a yearly theme week. This week will be used to 
highlight a certain theme and content related to this theme will be published on a daily basis. 
 
This year, the output of the Media Team has shifted more towards content that contains videos. The 
Media Team has created several promotional videos for MARUG Events. Therefore, the Media Team 
will need enough knowledge about video editing. The idea is to offer a free editing course for new 
Media Team members to provide them with the required skills. The course will be offered in the 
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November such that the Media Team is able to use these skills for the  rest of this year. The aim of the 
increase in video content is to create more engaging promotional content throughout the year.  
 
The supervisory board (also called ‘Raad  van Toezicht’ or ‘RvT’) of the Media Team is formed by the 
PR & Promotion and Secretary of the MARUG Board.  

3.3 Promotion and Activities Committee 

The Promotion and Activity Committee (PAC) has a duration of one academic year. The PAC is 
responsible for organising events for the active members of the MARUG. In addition, the PAC is 
obligated to collaborate with the PR & Promotion to shoot photos at informal events. Examples of the 
events the PAC organises for the active members are the Active Members Barbecue, the Active 
Members Weekend and the PACjes-evening. The social and friendly atmosphere at these events 
contribute to the informal image of the MARUG and help increase the commitment and appreciation 
of the active members with regard to the MARUG. The PAC contributes in this way by intensifying the 
internal relations and by strengthening the image of the MARUG. 
 
The PAC organises one promotion stunt each year. This year, the PAC was formed at the end of August, 
such that this committee was able to organise the promotion stunt in September. Furthermore, this 
year the goal is to make the PAC partly responsible for the recruitment of new MARUG Members. The 
PAC is only open for Dutch-speaking students.  
 
The supervisory board (also called ‘Raad  van Toezicht’ or ‘RvT’) of the Promotion and Activities 
Committee is formed by the PR & Promotion and Secretary of the MARUG Board. 

3.4 Mind over Marketing 

The purpose of the Mind over Marketing (MoM) event is to stimulate interest in the field of marketing 
amongst students at both the Faculty of Behavioural and Social Sciences and the Faculty of Economics 
and Business. Furthermore, this event has a deepening character as it depicts the relationship 
between marketing and psychology.  
 
As the Mind over Marketing event has proven to be very successful, the current approach will not be 
changed. With the event the MARUG strives to bring state of the art developments in the 
interdisciplinary field of Marketing and Behavioural and Social Sciences. Therefore, the aim is to bring 
innovative companies and influential speakers to the event. The event will be held on December 3. 
This year’s theme will be Choice Overload. 
 
The supervisory board (also called ‘Raad  van Toezicht’ or ‘RvT’) of the Mind over Marketing committee 
is formed by the Internal Relations and PR & Promotion of the MARUG Board. 

3.5 MARUG International Marketing Experience 

The purpose of the International Marketing Experience (IME) is to provide a professional travel event, 
in which students can experience marketing abroad. Moreover, this event adds to the international 
focus of the event-portfolio of the MARUG. 
 
To guarantee the quality of the International Marketing Experience, students are selected based on 
their CV and motivation. In that way, the MARUG makes sure to bring enthusiastic students who have 
a good understanding of marketing. One of the criteria is that students have sufficient proficiency in 
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the English language and this is something that will be highlighted in the recruitment. Like previous 
years, the event will be open to international students’ applications. To guarantee the professionality 
of the IME, the preliminary stage of the IME will include guest lectures by external parties that fit the 
theme of the trip. By including this preliminary stage the participants will both get to know each other 
and will gather information about the theme, which will add to the experience of the company visits. 
In the upcoming year, the IME will be held in April. 
 
The supervisory board (also called ‘Raad van Toezicht’ or ‘RvT’) of the MARUG International Marketing 
Experience is formed by the Treasurer and Internal Relations of the MARUG Board. 

3.6 Master Marketing Team 

The Master Marketing Team (MMT) focusses on offering Master Marketing related activities. These 
activities are of high quality and will fulfil the needs of the Master Marketing students. Also, the MMT 
functions as an important intermediary for both the marketing department and the MARUG. 
Consequently, the chairman of the MMT will attend the meetings with the marketing department. 
The committee consists solely of MSc Marketing students as these are in direct contact with the target 
audience and experience the study of the target audience themselves. Over the whole year, the MMT 
is made up out of two committees: the MMT Fall and the MMT Spring. It is important to continue 
operating in this manner, as the Master Marketing students experience a large amount of pressure 
from their masters. So, by separating the MMT into a Fall- and Spring committee, the MARUG is able 
to make the committee more attractive for students. 

3.6.1 Master Marketing Team Fall 

The Master Marketing Fall ideally gets formed in June and organises the Career Day (in collaboration 
with the MARUG Board), the Management Tour and the first two (Pre-) Master Marketing Socials. The 
Management Tour is a recruitment event that has now been organised for two years. Unfortunately, 
this event did not take place last year, because it was scheduled in December, which resulted in busy 
schedules for companies. Therefore, the Management Tour will now take place on the 29th of 
November 2019, which indeed led to more availability of companies, because two firms are 
participating in our Management Tour. This year, the function External Relations of the MARUG Board 
did all the acquisition of the companies visiting the Career Day.  
 
The supervisory board (also called ‘Raad  van Toezicht’ or ‘RvT’) of the Master Marketing Team Fall is 
formed by the Chairman and Treasurer of the MARUG Board.  

3.6.2 Master Marketing Team Spring 

The Master Marketing Team Spring organises the Intelligence Event and the last three (Pre-) Master 
Marketing Socials. The Intelligence Event is a highly appreciated Master Marketing event that 
highlights the unique character of the MSc Marketing Intelligence. While appreciated, participation in 
this event by MSc Marketing Intelligence students was relatively low last year. By improving the 
promotion and timing of the event, participation will hopefully increase. This year, a fourth MMT event 
was organised (Ace Your Interview). However, the participation of students in this event was sufficient 
due to the busy period in which it was organised. Therefore, the event will not be organised again next 
year.  
 
The supervisory board (also called ‘Raad  van Toezicht’ or ‘RvT’) of the Master Marketing Team Spring 
will be formed by the Chairman and Treasurer of the MARUG Board. 
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3.7 MARUG Inhousedays 

A MARUG Inhouseday entails a company visit at one of the partners of the MARUG. The MARUG also 
offers these companies the possibility to select the participating students based on their CV. This way, 
these events do not only enable students the possibility to experience and see a company, but an 
Inhouseday also provides a company the possibility to connect with highly skilled students. 
 
Last year, the MARUG Board discovered that Inhousedays need to be planned carefully in order to 
make sure that these fit well in the schedules of both companies and students. So, for this year, the 
aim is to focus on offering the MARUG Members a collection of Inhousedays that will fit better within 
the academic schedule and also to provide a collection of divers and relevant marketing companies. 
 
Furthermore, the MARUG will focus on improving the promotion strategy for the MARUG 
Inhousedays, as this is something that can still be improved. Making the Campus Recruiters 
responsible for the promotion regarding all MARUG Inhousedays could an example. 
 
The MARUG Inhousedays are organised by the External Relations and Treasurer of the MARUG Board. 

3.8 Dublin Inhousetour 

The Dublin Inhousetour offers Dutch and international students the chance to visit the headquarters 
of innovative companies that are directed towards the online world. During former editions, visits 
have been made to the headquarters of amongst others Google, Facebook and Airbnb. For this 
Inhousetour, 30 students will be selected on the basis of their CV to participate in this trip.  
 
The Dublin Inhousetour is a great chance for students to get to know the companies better, but also 
especially to better orientate in the work field. In the past years, it has shown that companies are 
highly interested in recruiting the Dutch students, and they also hired students as a result of this trip. 
This event strengthens the recruitment function of the MARUG. The Dublin Inhousetour will be 
organised for the 7th time this year and the headquarters of Google, Facebook, Paypal and Hubspot 
will be visited. The tour will take place from the 20th until the 24th of November.  
 
The Dublin Inhousetour is organised by the Secretary (end responsibility) and External Relations of the 
MARUG Board. 

3.9 MARUG Marketing Classes 

The MARUG organises Marketing Classes with the goal to reach students in an early stage of their 
studies, and to make them familiar with the field of marketing and with the MARUG. This will be done 
by arranging guest lectures, and by delivering business cases for first- and second year marketing 
courses of the Faculty of Economics and Business (FEB). These lectures and cases are prepared by 
speakers from the business world which will help to give students more insights in the marketing 
practice. 
 
Previous years, there has been a collaboration with the course Marketing BDK of the BSc Business 
Administration and with the course International Marketing of the BSc International Business. 
Upcoming year, the MARUG will strive to enlarge the number of course couplings, by working towards 
more collaborations with the remaining marketing courses of the FEB. This is also a good way to reach 
bachelor students with an interest in marketing. 
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The main objective of the MARUG is to be the intermediary between marketing science and the 
marketing practice. The concept of the marketing classes connects well with this objective. It is a 
concept directed towards promotion of the MARUG, where the values of the MARUG will be 
highlighted. It should be clear for participating students that the classes are organised by the MARUG. 
 
The Marketing Classes are organised by the External Relations and Chairman of the MARUG Board.  

3.10 Plus Formal Event 

Last year, the Plus Formal Event was organised in collaboration with the Customer Insights Centre 
(CIC). This year, the MARUG will organise it the same way as last year, since the seminar held by the 
CIC was received very positively. Therefore, this year, the Plus Formal Event will again have a 
broadening character. The content of the seminar will consist of current business topics. The MARUG 
will strive to have a high number of Plus-members joining the Plus Formal Event. Therefore, the 
MARUG communicated the date of this event as early as possible to the Plus members. The Plus 
Formal event will take place on the 14th of November.  
 
The Plus Business Event is organised by the Secretary of the MARUG Board. 

3.11 Recruitment Days  

This year, the 26th edition of the Recruitment Days will be organised, in collaboration with the EBF. 
The Recruitment Days belongs to one of the most successful events of the MARUG. The Recruitment 
Days is one of the biggest study-related events in Groningen. Besides, the event has a great brand 
recognition, and has a good reputation amongst students as well as companies.  
 
This year, the Recruitment Days will take place from the 9th to the 11th of December 2019. These 
days are primarily for students of the Faculty of Economics & Business to orientate themselves on the 
labour market and to get insights into the participating companies. Besides, students will get the 
opportunity to explore the internship- and graduation options within business. The Recruitment Days 
contribute to the brand awareness and the positive image of the MARUG, and intensifies the relations 
of the MARUG with students, companies and the EBF. The Recruitment Days committee is only open 
for Dutch-speaking students. 
 
The supervisory board (also called ‘Raad  van Toezicht’ or ‘RvT’) of the Recruitment Days is formed by 
the Secretary of the MARUG Board and two functions of the EBF Board. 

3.12 ComMa Conference 

This year there will again be a collaboration between the MARUG and the association Commotie to 
organise the ComMa Conference. Just like last year, the conference is in the evening, including dinner, 
to increase the enthusiasm amongst students. The goal of the event is to highlight the points of contact 
between communication and marketing. In this way, the participants will get familiar with both fields 
of study. 
 
From the MARUG perspective, this event is interesting, because the target group from the CIW 
students can be better served. Moreover, new MARUG Members can be recruited and the interest in 
the MSc Marketing will be increased among this target group. This year, the ComMa Conference was 
organised on the 17th of October 2019. The theme was Corporate Social Responsibility: ‘’A better 
tomorrow with the sales of today. Planet. People. Profit.’’ 
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The supervisory board (also called ‘Raad  van Toezicht’ or ‘RvT’) of the ComMa Conference was formed 
by the Internal Relations and Chairman of the MARUG Board. 

3.13 Sustainable Marketing Event 

This event is the replacement of the Commercial Night. The Sustainable Marketing Event focuses on 
sustainability, as the goal for the upcoming year of the MARUG is to achieve the Green Label. 
Therefore, by organising a ‘green event’ the awareness around sustainability can be created. Multiple 
companies that work with and around sustainability will join this event and share their experiences 
with sustainability. The SME committee can determine a sub-theme within the broad theme of 
sustainability. The Sustainable Marketing Event will consist of an evening program with lectures and 
moments of discussion in which the strengths of sustainable marketing are used as central outcome. 
The goal is to have both Dutch and International students participating in the event. The pursuit of the 
number of participants will again be around 50. However, the focus will be on attracting more 
international students to the event. This year the Sustainable Marketing Event will be held on the 30th 
of April 2020. 
 
The supervisory board (also called ‘Raad  van Toezicht’ or ‘RvT’) of the Sustainable Marketing Event 
will  be formed by the Chairman and  External Relations of the MARUG Board. 

3.14 MARUG Courses 

From the academic year 2014-2015 onwards, the MARUG has started offering a variety of courses. 
These courses can help students expand and improve their (academic) skills. This semester, the 
MARUG is offering an editing course for students who want to improve their video editing skills, as 
well as an R course. A Google Analytics course will be offered in block 3 and in block 4 an InDesign 
course. These courses complement the content of the courses provided by the Faculty of Economics 
and Business and, moreover, they help to broaden the students’ knowledge. The MARUG is also 
looking into options to offer other courses such as Python. 
 
The MARUG Courses are organised by the Chairman and PR & Promotion of the MARUG Board. 

3.15 MARUG Campus Recruiters 

The Campus Recruiters are students from the MSc Marketing who gauge fellow students for interest 
in internships and vacancies, and communicate those interests to the External Relations officer. 
Furthermore, they will approach new members of the MARUG in order to gain insights in their desires 
with regards to recruitment. Last year, the cooperation between the Campus Recruiters themselves 
has improved. This year, the Campus Recruiters have been given a more clearly defined set of tasks 
for which they will carry responsibility. In addition, the frequency and personalization of 
communication between Campus Recruiters and the MARUG Members will be enhanced. To help 
facilitate this, an improvement in the mapping of students’ interest will be made, where the Campus 
Recruiters will have a more active role. 
 
The supervisory board (also called ‘Raad  van Toezicht’ or ‘RvT’) of the MARUG Campus Recruiters 
is  formed by the External Relations and Treasurer of the MARUG Board. 
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3.16 Nationale Marketing Strijd 

The Nationale Marketing Strijd (National Marketing Battle) or NMS is an initiative from the Marketing 
Association Netherlands (MAN). The MAN was founded in 1992 and its purpose is to bridge the gap 
between marketing theory and marketing practices for students on a national level. The MAN consists 
of: MAEUR (Rotterdam), Scope|3MA (Maastricht), Asset Marketing (Tilburg), MAA (Amsterdam) and 
the MARUG. The Nationale Marketing Strijd is the biggest marketing event for university students of 
the Marketing Association Netherlands (MAN). The event is focused on students of Dutch top-
universities in the final stage of their studies, who feel an affinity to the topic of marketing. Hundred 
students were selected based on their motivation letter, their CV, and the amount of points won 
during the Inhouse Days.  
 
The Nationale Marketing Strijd is an unique event, as it has the goal to increase interaction between 
students and companies, on a national level. The companies get a possibility to see these students in 
action, working on real-life cases and in teams with other students they have never met. The last two 
years, the NMS was organised by the MARUG. However, this year Tilburg tried to organise the event. 
Tilburg failed to recruit a new NMS board, so this year the MAN is changing the concept of the NMS. 
Next year, Maastricht will implement this new concept. The specifications of the event are still 
uncertain and possible new interpretations of the event are explored. 
 
The supervisory board (also called ‘Raad  van Toezicht’ or ‘RvT’) of the Nationale Marketing Strijd will 
be formed by the Chairman of the MARUG Board. 
 

3.17 Marketing Consultancy Group 
Last year, the MARUG has come up with a new initiative: the Marketing Consultancy Group. It offers 
students the possibility to gain practical experience in the marketing field next to their studies. The 
group will consist of 6 motivated students that are currently in either their end-Bachelor, pre-Master 
or Master phase. The MCG has proven to be very successful last year, so the board is working on 
continuing the concept. 
 
The supervisory board (also called ‘Raad  van Toezicht’ or ‘RvT’) of the National Marketing Battle will 
be formed by the External Relations (end responsibility) and the treasurer  of the MARUG Board. 
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4. Financial Half-yearly Report 2019-2020 

4.1 Preface 

 
        Groningen, 11th of November 2019 
Dear MARUG members, 

In the document in front of you the financial side of the MARUG of the past half year is reported. In 
addition, the expectations of the upcoming half year are included. These are based upon the MARUG’s 
realised costs of both the board and the MARUG’s activities up until the 1st of November 2019.  
 
In the first few months of the new board it was decided that new displays would be a worthwhile 
investment for the future. These will be depreciated over a period of three years. The board’s 
acquisition is unfortunately lacking a bit behind expectations, thereby altering some accounts’ 
finances by inconsequential amounts.  
 
In the upcoming half year, the MARUG aims to continue the last half year’s trend such that we can 
look back at a successful financial year.  
 

With kind regards,  

On behalf of the MARUG Board 2019-2020,  

 
Redmer Nijboer 
Treasurer 
MARUG Board 2019-2020 
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4.2 MARUG Balance Sheet 
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4.3 Explanation of the Balance Sheet 

 
Total physical assets 
The website and the steadycam were fully depreciated last May. This left some space for 
investments and was spent on new displays for the board. These will be fully depreciated in three 
years.  
 
Total current assets 
A number of arrangements have been made for the Dublin Inhousetour.  
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4.4 MARUG Board Budget 
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 4.5 Explanation of the MARUG Board Budget 

 
1. Acquisition 
The acquisition of this year is lower than the initial expectation. Given that it is more in line with the 
years before, it was adjusted accordingly.  
 
4. Interest rates 
Interest rates have been lowered once again by the central banks, which have been transmitted to the 
commercial banks. Consequently, the income generated from this account has been lowered.  
 
6. Depreciation 
To increase productivity of the board members, several displays have been bought. These will be fully 
depreciated over three years.  
 
7. Telephone 
The landlines of the MARUG have been cancelled as they were not used by the board.  
 
13. IT  
Some unused subscriptions have been cancelled. Yet some adjustments to the website are to be made 
which’ costs are included in this account.  
 
15. Drinks and socials 
The opening party and the constitution social of the board turned out more expensive than expected.  
 
23. Representation costs 
These costs include costs made for the MARUG to present themselves professionally.  
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4.6 MARUG Activities Budget  

 
 
 

 



MARUG Half-yearly Policy Report 2019-2020  

 50 

4.7 Explanation of the MARUG Activities Budget 

 
10. MARUG Media Team 
Up until now, the media team has not undertaken some of the activities proposed earlier in the year. 
The initially budgeted costs are therefore decreased.  
 
11. MARUG Mind over Marketing  
The Mind over Marketing has received an additional subsidy to spend on their event.  
 
12. MARUG Courses  
The costs for the MARUG courses are expected to be significantly lower than budgeted. In turn, it was 
decided that the participation fee for the courses could be decreased.  
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4.8 Approval 

Statement of the Audit and Control committee 
 
Following the assignment of the Half-yearly General Members Meeting dated 11 November 2019, we 
have audited the financial results of the first six months for the financial year of 2019-2020 of the 
Marketing Association University of Groningen, which started on the 1st of May 2019 and will end on 
the 30th of April 2020.  
 
Based on the audit we performed, nothing has emerged from which we should conclude that the 
figures do not give a faithful picture of the financial situation of the association. 
 
Groningen, 3th of November 2019 
 
The Audit and Control committee 2019-2020,  
 

        
Robin Schoonveld     Bob Berends 
Treasurer      Treasurer 
MARUG Board 2017-2018    MARUG Board 2018-2019 
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5. Active Members 2019-2020 
 
MARUG Board    Jildou Merkus   Chairman 
     Mandy van Essen  Secretary 
     Redmer Nijboer   Treasurer 
     Jasper Boomgaarden  External Relations 
     Myrthe Boeve   Internal Relations 
     Dennis Fokkens   PR & Promotion 
 
MARUG Conference   Noor Farid Mojtahedi  Chairman 
     Leonoor de Leeuw  Secretary,  

Theme & Speakers 
     Sjoerd Bouman   External Relations I 
     Wouter-Bas Ten Berge  Treasurer 

& External Relations II 
     Emilie Wijnants   Day Organisation 
     Cato Barels   PR & Promotion 
 
ComMa Conference   Maureen Elshof   Chairman  

& External Relations 
     Wytske Veldmans  Day Organisation 

& Treasurer 
     Lisanne Mees   Theme & Speakers 
     Corinne Kenters   PR & Promotion 
 
Sustainable Marketing Event  Not yet formed on moment of writing 
 
Conference Day Organisation  Joran Kuperus   Product sponsoring

                ……………………………………………………… & Acquisition 
     Ruben Zeevat   Media & Technology 
     Jaimie Postmus   Planning & Logistics 
     Laurien Vos   Promotion & Social Media 
 
EBF & MARUG Recruitment Days Fons Halsema   Chairman 
     Philippine van Vliet  Treasurer 
     Ties Kemperink   External Relations 
     Leonora Hein   External Relations 
     Julia Sinke   Day Organisation 
     Julian Krops   Planning & Logistics 
     Mirre Debets   PR & Promotion 
 
International Marketing Experience Ilva Baks   Chairman 
     Bibi Loman   External Relations 
     Inez de van der Schueren PR & Promotion 
     Fiek Römer   Theme & Speakers 
     Sanne Kelder   Week Organisation 
 
MARUG Campus Recruiters  Merel Husken 
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Marketing Consultancy Group  Not yet formed on moment of writing 
 
Master Marketing Team Fall  Rosanne Noorda  Chairman 
     Juliet Knipmeijer  External Relations 
     Marlijn Botter   External Relations 
     Max Kokhuis   PR & Promotion 
     Saskia Meuler-Herbst  Day Organisation 
         & Treasurer 
 
Media Team    Marnix Helfferich  Chairman 
     Karlie Zondag 

Whitney Raskeyn  
Liza Alexhauser 
Jasper Morsink 
Femke Elzinga 

       
Mind over Marketing   Lisa Kok    Chairman 
     Dasha Dumcheva  Day Organisation 

& Treasurer 
     Laura Klamer   Theme & Speaker 
     Anouk van der Heide  PR & Promotion 
 
Promotion and Activities Committee Anna Bo Kleij 
     Norma Lanting 
     Jildou Speerstra 
     Tynke Broekens 
 
Ambassadors    Marijke van Ark 
     Hilgo Gabriels 
     Boudewijn Schrijver 
     Ramon Sloof 
     Wilbert van der Woude 
     Wencke Lesterhuis 
     Laura van de Merwe 
 
Board of presidents   Bas Wagenmaker Chairman Board 2015/2016 
     Nick van de Gevel Chairman Board 2016/2017 
     Nienke Kroes  Chairman Board 2017/2018 
     Frank Oude Avenhuis Chairman Board 2018/2019 
 
Audit and Control Committee  Robin Schoonveld Treasurer Board 2017/2018 
     Bob Berends  Treasurer Board 2018/2019 
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6. Year planning 2019-2020 
 
2019 
 
August 
12 – 16   KEI-Week 
 
September 
2   Introduction Day MSc Marketing Students 
5   MARUG Beginning of the year party 
16 – 20   MARUG Promotional week 
 
October 
2   Master Career Day 
3    MARUG Social 
17   ComMa Conference 
25   MARUG Plus Social 
 
November 
8   (Pre-) MSc Marketing Social 
9 – 10   Active Members Weekend 
11   Half Yearly General Members Meeting 
12    Introduction Drink Dublin participants  
13    Belsimpel Inhouseday  
14    Editing Course  
14    Plus Formal Event  
14   MARUG Social 
15    R Course  
18    R Course  
20 – 24   Dublin Inhouse Tour 
21    Editing Course  
28   Editing Course  
29   MARUG Management Tour 
 
December 
3   Mind over Marketing 
5   “PAC-jes avond”, MARUG Social 
9 – 11   EBF/MARUG Recruitment Days 
 
2020 
 
January 
9   MARUG New Year Social 
30   MARUG Social 
31   (Pre-) MSc Marketing Social 
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February  
18   MARUG Marketing Conference 
22   Option: Former Board Day & Plus Social 
28   Reprise Inhouseday 
 
March 
4   MARUG Intelligence Event 
5   MARUG Social: Chairman announcement 
13   Active Members Activity  
 
April 
8   (Pre-) MSc Marketing Social 
9   MARUG Social: Candidate Board announcement 
11 – 19   MARUG International Marketing Experience 
30   Sustainable Marketing Event 
 
May 
7   MARUG Social 
14   Master Marketing Event 
20   Active Members BBQ 
25   MARUG General Members Meeting 
28   MARUG Social 
 
June 
20   Option: Plus Canal Social 
27   Option: Plus Canal Social 
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