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Voorwood
Groningen, 27 mei 2019
Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van de Marketing Associatie Rijksuniversiteit Groningen, de MARUG. Als
bestuur kijken wij met heel veel plezier terug op een succesvol jaar, waarin wij een aantal
veranderingen hebben doorgevoerd.
Allereerst hebben we cv-building mogelijkheden vanuit de MARUG uitgebreid. We hebben een
commissie begeleidingsstructuur geïmplementeerd die de toegevoegde waarde van actief
lidmaatschap op professioneel vlak heeft vergroot. Ook is er een nieuw concept ontwikkeld, genaamd
de Marketing Consultancy Group, wat studenten de kans biedt om naast hun studie waardevolle,
praktische ervaring in het marketing vakgebied op te doen. Verder hebben we stappen gezet in
optimaliseren van communicatie vanuit de MARUG. Dit hebben we ten eerste gedaan door de website
volledig om te zetten naar het Engels en door het functioneren van de mobiele website te
optimaliseren. Ten tweede hebben we ons gebruik van Google Analytics uitgebreid om
communicatiekanalen van de MARUG beter te kunnen monitoren, en zijn we begonnen met
zogenaamde kwalitatieve data gesprekjes met leden om nieuwe inzichten te verzamelen. Tot slot
hebben wij het beheer van externe relaties vernieuwd. Dit hebben we gerealiseerd door onderzoek
naar en implementatie van een nieuw CRM systeem voor het acquisitieproces. Daarnaast is er extra
aandacht gegaan naar het internationale aanbod wat betreft onze recruitment initiatieven. In dit
verslag zullen de bovenstaande punten verder worden toegelicht en nemen we u mee langs al onze
evenementen van het afgelopen jaar.
Namens het 38ste MARUG bestuur,
Frank Oude Avenhuis
Voorzitter

Fleur Kamp
Secretaris

Bob Berends
Penningmeester

Julia Weekenstroo
Interne Betrekkingen

Job Wentink
Externe Betrekkingen

Claudia de Boer
PR & Promotie
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Notulen Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Datum:
Locatie:
Tijd:
Technisch voorzitter:

12 november 2018
Van Swinderen Huys
19.30 uur
Freek van Haarlem

Aanwezig: Claudia de Boer, Julia Weekenstroo, Fleur Kamp, Frank Oude Avenhuis, Bob Berends, Job
Wentink, Stephanie Beld, Evi Gorter, Elieke Weites, Etienne Kick, Luuk Platvoet, Anouk Eikelboom, Ilse
Thomson, Femke van Essen, Tom Greeven, Sander de Vries, Laurien Meijer, Marit Prins, Anne
Veenhuyzen, Gerbert Lozeman, Elske van Randwijk, Nina ter Beest, Maartje Lensink, Gerwin
Hooghoudt, Merel Husken, Freek van Haarlem, Noël Klein Gunnewiek, Joey Nijnens, Anne Dumoulin,
Anna Vegter, Fiona Schouten, Thijs ten Cate, Robin Zijlstra, Karlie Zondag, Jan Piet Hoekstra, Sanne
Fleur Niers, Julie Vergroesen, Eline Nelis, Juliet Knipmeijer, Lisa Verhoef en Annerigt Sijbesma
1. Opening
Freek van Haarlem opent de Halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering om 20:05 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 geen ingekomen brieven
5. Vaststellen notulen ALV 28 mei 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
Tom Greeven:
Frank, bedankt voor je presentatie. Het zag er allemaal heel duidelijk uit. Ik
had nog een paar vragen. Je had het over het evalueren van de leerdoelen
bij commissies. Doen jullie dit bij alle commissies of alleen bij een aantal
commissies?
Frank Oude Avenhuis: In principe doen we dit met alle commissies. Nu is het wel zo dat
bijvoorbeeld de Promotie en Activiteiten geen specifieke functies heeft
binnen de commissie. Hierbij ziet de begeleiding er dus wel anders uit dan
bijvoorbeeld de begeleiding die je een extern zou geven. We finetunen het
dus wel een beetje aan de hand van de commissie, maar in principe is het
wel voor iedere commissie bedoeld.
Tom Greeven:
Dankjewel. Dan had ik nog een vraag over de Marketing Consultancy
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Frank Oude Avenhuis:

Tom Greeven:
Frank Oude Avenhuis:
Tom Greeven:
Frank Oude Avenhuis:

Tom Greeven:

Frank Oude Avenhuis:

Tom Greeven:
Frank Oude Avenhuis:

Tom Greeven:
Jan Piet Hoekstra:
Frank Oude Avenhuis:

Group. Daar zeg je dat je nog gaat kijken of je het door gaat laten gaan,
maar waar ga je dan precies naar kijken?
Waar het uiteindelijk op neer komt is dat er voor de eerste Marketing
Consultancy Group veel belangstelling was vanuit bedrijven en studenten. Op
basis daarvan staat we er heel positief in en denken we ook wel dat we het
kunnen continueren, maar omdat het dus de eerste keer is dat we het doen
zullen we de lijntjes met de huidige MCG wel heel erg kort houden. Hierdoor
hopen we meer te weten te komen over de wervingsperiode, de inrichting van
de RvT structuur, we zitten er nu vanuit het bestuur met twee begeleiders bij,
wat ze van de workload van de case vonden, de tijdsdruk etcetera. In ieder
geval genoeg dingen om rekening mee te houden. Aan de hand van de
ervaringen van de mensen die het nu dus voor de eerste keer doen willen de
de MCG verbeteren.
Is de partner voor de nieuwe MCG al vastgelegd? En wie is jullie partner
nu?
We hebben nu een samenwerking voor het eerste project met iProspect.
Dit is een marketing consultancy kantoor en is onderdeel van het Dentsu
Aegis Network. Dat is een grotere overkoepelende organisatie.
Oke, en wat betekenen zij voor jullie?
Op dit moment hebben zij een case geleverd. iProspect werkt voor een aantal
klanten en voor één van hun klanten hebben ze een bepaald stukje waar ze
niet aan toekomen, maar wat wel leuk is om ook uit te zoeken. Dit onderdeel
hebben ze nu uitbesteed aan onze MCG.
Dan heb ik nog een laatste vraag over de Internationale vacatures. Ik meen
me te herinneren dat vorig jaar een tour naar Duitsland is afgezegd, omdat
er te weinig belangstelling was voor internationale bedrijven. Ik weet niet
of dit precies de exacte reden was. Waarom hebben jullie nu dan wel
internationale vacatures als beleidspunt?
Wat uiteindelijk denk ik een reden was dat het lastig was om de Germany
Inhousetour vol te krijgen was, pin me er niet op vast, maar had te maken met
de planning. Het evenement lag bijvoorbeeld heel dichtbij de scriptie
deadlines en de Management Tour zat er ook nog eens heel dicht op. Daarbij
waren er ook nog eens veel internationals mee met de Management Tour en
leken de evenementen in die zin sterk op elkaar. Ik denk dat er uiteindelijk dus
te veel overlap was met een bestaand evenement, waardoor we niet allebei
hebben kunnen vullen. Dit heeft ons doen besluiten om de Germany
Inhousetour te annuleren.
Dus er is wel genoeg animo voor internationale vacatures?
Ja, dat idee hebben we wel. Ook zeker aan de hand van vragen die onze
voorgangers van studenten hebben gekregen. Vooral omdat onze
evenementen in het Engels zijn, maar we vervolgens geen internationale
vacatures beschikbaar hadden. Aan de hand van het stijgende aantal
internationals op de faculteit en binnen de master hebben we besloten om
hiermee aan de slag te gaan.
Top, dankjewel.
Frank, allereerst bedankt voor je presentatie. Jullie hebben al veel punten af
kunnen strepen dus dat is goed. Ik had nog een vraag over jullie CRM systeem.
Welke gebruiken jullie en welke hebben jullie met elkaar vergeleken?
We hebben best veel met elkaar vergeleken dus dat weet ik zo niet meer exact
uit mijn hoofd. We hebben wel gekeken naar grote partijen, zoals Salesforce
en Pipedrive. De conclusie was alleen dat je vaak een maand een gratis trial
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Jan Piet Hoekstra:
Anne Dumoulin:
Frank Oude Avenhuis:
Job Wentink:
Anne Dumoulin:
Job Wentink:
Anne Dumoulin:
Job Wentink:
Anne Veenhuyzen:
Frank Oude Avenhuis:

Anne Veenhuyzen:
Frank Oude Avenhuis:

Anne Veenhuyzen:
Frank Oude Avenhuis:
Anne Veenhuyzen:
Frank Oude Avenhuis:

kreeg en dat het daarna heel snel heel duur werd als je iets wilde toevoegen.
Wij werken nu op dit moment met Hubspot.
Oke, dankjewel.
Dankjewel voor je presentatie, heel verhelderend allemaal. Jullie website is
inmiddels helemaal in het Engels. Betekent dit dat jullie vacatures nu ook
allemaal in het Engels zijn?
Dat is afhankelijk van de vacature. Als de vacature in principe alleen voor
Nederlandse studenten toegankelijk is staat het er alleen in het Nederlands
op. Ik kijk even naar Job. Er staan wel locaties bij de vacatures toch?
Ja, er staan locaties bij de vacatures en als de tekst bij de vacature in het
Nederlands geschreven is, is het alleen beschikbaar voor Nederlandse
studenten.
Oke en mocht de vacature alleen in het Nederlands worden aangeleverd,
maar ook beschikbaar zijn voor internationals. Hoe gaan jullie daarmee om?
Nou, het zou gek zijn als je een Nederlandstalige vacature aanlevert als hij ook
beschikbaar is voor Engelstalige studenten dus meestal gaat dat gewoon goed.
Mocht dat niet het geval zijn dan zal ik het bedrijf vragen naar een vertaling.
En jullie overwegen niet voor de consistentie om alle vacatures in het Engels
te publiceren?
Op dit moment niet.
Frank, dankjewel voor je presentatie. Ik had een paar kleine vraagjes. De
eerste gaat over jullie commissie begeleiding. Je had het over een format die
jullie hebben opgesteld. Hoe ziet jullie format er in grote lijnen uit?
Het komt erop neer dat individuele commissieleden een persoonlijk gesprekje
plannen met iemand uit de RvT. Dat bestaat uit een opstart gesprek, waarbij
je eerst de leerdoelen in kaart brengt. Dan halverwege de commissie periode
nog een keer een gesprek. Hierbij wordt gekeken naar de voortgang van de
commissie en of er nog extra hulp geboden kan worden. Tot slot wordt aan
het einde van de commissie periode een evaluatiegesprek gehouden. We
hopen dat we de commissieleden een aantal dingen mee kunnen geven over
wat ze geleerd hebben, wat ze concreet gedaan hebben en hoe ze zich
ontwikkeld hebben. Dit zouden ze vervolgens kunnen gebruiken bij een
sollicitatiegesprek.
Gebruiken jullie daar standaardvragen voor? Is dat per persoon hetzelfde?
Voor het opstart gesprek is er een gestandaardiseerd format. Bij het volgende
gesprek zijn wel een aantal standaardvragen opgenomen, maar dit is
natuurlijk wel afhankelijk van wat die persoon de keer daarvoor heeft gezegd.
Daar kom je natuurlijk ook weer op terug en daar pas je je vragen dan soms
op aan.
Dankjewel. Ik vroeg me ook nog iets af over jullie Marketing Consultancy
Group. Jullie schrijven dat 100% van de respondenten hier een meerwaarde
in zag. Hoeveel respondenten hadden jullie?
Dit is getest in de actieve leden survey van afgelopen jaar. Uit mijn hoofd
waren hier zo’n 50 reacties op.
Oke. De laatste vraag gaat over de kwalitatieve datagesprekken. Jullie houden
dus gesprekken met actieve- en niet actieve leden. Merken jullie een bepaald
verschil tussen de antwoorden van de actieve en de niet-actieve leden?
Er is een aantal onderwerpen waar je als niet actief lid niet over mee kan
praten, zoals de inrichting van de RvT. Dus in dat opzicht wel. We hebben nog
niet echt verschil gemerkt als het gaat om het activiteitenaanbod; dat de ene
groep wel iets mist en de ander niet.
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Anne Veenhuyzen:
Fiona Schouten:

Frank Oude Avenhuis:

Fiona Schouten:
Frank Oude Avenhuis:

Fiona Schouten:
Frank Oude Avenhuis:
Ilse Thomson:

Frank Oude Avenhuis:

Dankjewel.
Dankjewel voor je presentatie. Ik heb ook nog een vraag met betrekking tot
de commissiebegeleiding. Jullie willen het nog gaan evalueren en ik vroeg me
af hoe jullie dit willen gaan doen? Ik neem aan dat het nogal persoonlijk is dus
hoe wil je dit gaan doen?
Dat zal inderdaad een beetje afhangen van de mensen met wie je gewerkt
hebt. Sommige mensen zullen vinden dat het voor hen niet echt nodig is,
terwijl anderen er heel enthousiast over zijn. Beide uitkomsten zijn heel
waardevol. Uiteindelijk is het denk ik dus heel belangrijk om iedereen te horen
en dat je met alles wat je te horen krijgt ook daadwerkelijk iets gaat doen.
Ik had ook nog een vraag over jullie internationale vacatures. Hadden jullie
een target gesteld voor het aantal bedrijven met internationale vacatures?
Ja, we hebben voor nu in eerste instantie het doel van dit jaar gezet op zes
bedrijven met internationale vacatures. Mochten we in de loop van de periode
merken dat dit te ambitieus is of juist niet, dan kunnen we dit aantal altijd nog
aanpassen.
Het zijn er op dit moment als vier of vijf toch?
Het zijn nu drie bedrijven, met in totaal 4 internationale plekken.
Bedankt voor je presentatie. Ik heb een vraag met betrekking tot het
uitbreiden van de datacollectie. Jullie zeggen dat jullie misschien extra Google
tools willen implementeren. Wat voor tools zat je dan aan te denken en
hebben jullie al een idee hoe je dit gaat toepassen?
Daar ging ik inderdaad misschien wel net iets te haastig overheen net, excuus.
Het is onder andere Google Tag Manager. In Google Analytics kan je zien of
iemand via Facebook of de nieuwsbrief of noem maar op op je website terecht
is gekomen. Maar binnen je eigen website heb je meerdere knoppen die naar
dezelfde pagina kunnen leiden. Met Google Tag Manager kun je die knoppen
bijhouden. Dus zo kan je meten hoe vaak een specifieke knop wordt gebruikt.
Zo willen we bijvoorbeeld kijken of de extra knop voor de vacaturebank ook
daadwerkelijk invloed heeft.

8. Tweede vragenronde
Sanne-Fleur Niers:
Dankjewel voor je presentatie Frank. Wij hebben een hele goede
bestuurstraining gehad bij een externe partij. Nu heb je het over functionele
gesprekken. Waarom hebben jullie het niet gedaan met de parttime
besturen? Want misschien is er vanuit ons wel behoefte om aan het einde van
het jaar een soort feedback gesprek te doen.
Frank Oude Avenhuis: We hebben er in eerste instantie voor gekozen om dit uit te besteden aan
dezelfde partij waar wij ook onze bestuurstraining gehad hebben. We hebben
hierbij een onderscheid gemaakt, omdat we denken dat we dit voor een
commissie zelf kunnen doen. Daarentegen opereren de parttime besturen nog
net weer op een hoger niveau en werken jullie veel nauwer met elkaar samen.
Daarom leek het ons verstandig om dit wel uit te besteden aan een
professional. Uiteraard staan wij open voor een gesprek met jullie als hier
behoefte aan is vanuit de besturen.
Sanne-Fleur Niers:
Nu wil ik nog wel zeggen dat we tijdens de RvT vaak genoeg directe feedback
krijgen, maar goed om te horen. Dank je wel!
Het secretarieel jaarverslag 2018-2019 wordt vastgesteld.
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9. Financieel jaarverslag 2018-2019
Bob Berends geeft een korte presentatie.
10. Mogelijkheid tot vragen over het financieel jaarverslag 2018-2019
Sander de Vries:
Bob, allereerst bedankt voor je glasheldere presentatie en gefeliciteerd Job
met de goed lopende acquisitie. Ik had nog een vraagje over de
verzekering. De kosten daarvan zijn omhoog gegaan, maar zou je uit
kunnen leggen welke verzekeringen erbij zijn gekomen of welke jullie
überhaupt hebben?
Bob Berends:
Op dit moment hebben we een goederen- en inventarisverzekering en een
aansprakelijkheidsverzekering. We hebben de verzekering voor de camera
opgezegd en we gaan een rechtsbijstandverzekering afsluiten.
Sander de Vries:
Oke, bedankt.
Anouk Eikelboom:
Bob, bedankt voor je presentatie. Ik had een vraag over de porto kosten. Ik
vroeg me uit waar dit uit bestond, aangezien er maar 2 euro bij het
gerealiseerde bedrag staat?
Bob Berends:
De portokosten zijn de kosten voor de post die wij versturen, zoals onder
andere de constitutie kaartjes en de kerstkaarten. Dit zijn de kosten die wij
doorberekend krijgen van de RUG, door de EBF.
Anouk Eikelboom:
Oke. Ik had ook nog een vraag over de overige kosten. Waar bestaat dit precies
uit? En wanneer valt het onder onvoorzien en wanneer valt het onder overige
kosten?
Bob Berends:
De onvoorziene kosten zijn de kosten die wij niet hadden voorzien, zoals
kosten die uit vorig jaar zijn gekomen. De voorziening die hiervoor was
aangemaakt was niet genoeg voor die kosten. De overige kosten zijn onder
andere kosten die niet een eigen post hebben. Dit zijn dus in principe allemaal
verschillende kosten.
Anna Vegter:
Bob, bedankt voor je presentatie. Ik had een paar vragen. Je zei dat je een
MARUG telefoon hebt gekocht. Waarom hebben jullie deze gekocht en wat
wil je hiermee gaan doen?
Bob Berends:
Deze vraag hebben we volgens mij ook met de ALV gehad. Hiermee willen wij
onze leden beter bereiken, want tegenwoordig zitten veel mensen op
WhatsApp. Dus hoe kunnen we onze leden dan beter bereiken, dan via
WhatsApp.
Anna Vegter:
Oke, dankjewel. Daarnaast vroeg ik me af hoe het kan dat je crediteuren zo
hoog zijn?
Bob Berends:
Aan het begin van het jaar heb ik aan mijn bestuursgenoten gevraagd of zij
hun bestuursbeurs meteen uitgekeerd wilden krijgen of dat zij crediteur van
de MARUG wilden blijven. Hierdoor kunnen wij kosten die we maken voor de
MARUG declareren en dit wordt vervolgens van je bestuursbeurs afgetrokken.
Je hebt dus als het ware een spaarpotje bij de MARUG en hier wordt onder
andere de Dublin Inhousetour en je maatpak van betaald.
Anna Vegter:
Dankjewel. Dan vroeg ik me nog af waarom je de telefoonkosten weer
hetzelfde hebt begroot aangezien je vertelde dat je drie telefoons hebt
opgezegd?
Bob Berends:
Dit is heel toevallig. We hadden aan het begin van het jaar kosten begroot
voor een abonnement voor de MARUG telefoon. Echter hebben we later de
beslissing genomen dat dit helemaal niet nodig is, omdat we aan WIFI genoeg
hebben. Het enige wat we ermee doen is appen en dat kan hier op het hok
gewoon. De kosten van de vaste telefoon zijn hoger uitgevallen voor alle
verenigingen. Ik heb de vaste kosten voor het aankomende halfjaar
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doorberekend en hiermee komen wij uit op precies hetzelfde bedrag als dat
we eerst wilde besteden aan het abonnement.
11. Tweede vragenronde
Het financieel haljaarverslag 2018-2019 wordt vastgesteld.
12. Rondvraag
Anne Veenhuyzen:

Anouk Eikelboom:

Tom Greeven:

MARUG bestuur, allereerst gefeliciteerd met jullie afgelopen half jaar. Jullie
hebben hele mooie dingen bereikt en al heel veel vinkjes staan. Zoals ik al
zei aan de lunchtafel zijn wij op zoek gegaan naar een woord dat jullie zou
beschrijven als bestuur. Je kan natuurlijk denken aan feestbestuur, zuipen,
singlebestuur etc., maar dit zijn wel allemaal achterhaalde dingen en best
wel saai. Dus toen zijn we op zoek gegaan naar een dier dat jullie beschrijft.
We hebben een dier gevonden, namelijk de dolfijn! We hebben hier een paar
redenen voor. De eerste is dat dolfijnen de grootste versierders zijn in de
dierenwereld. Dit behoeft geen uitleg. De tweede is dat dolfijnen echte
groepsdieren zijn. Ze hebben een hele sterke onderlinge band. Over jullie
sociale capabelheid hoef ik het natuurlijk helemaal niet te hebben. Maar nu
we het over capabelheid hebben. Dolfijnen kunnen een hersenhelft
uitschakelen. Als wij soms een gesprek met jullie hebben vraag ik me dat ook
af bij jullie. Als laatste, dolfijnen hebben natuurlijk heel veel water nodig. Dit
hebben jullie ook altijd nodig na een avond zuipen. Lief MARUG bestuur,
we kijken heel erg uit naar aankomend half jaar. We hopen op een goede
samenwerking en nog heel veel leuke borrels met jullie. Heel veel succes!
Lief MARUG bestuur, allereerst van harte gefeliciteerd met jullie behaalde
resultaten! Onze voorzitter is vandaag helaas even afwezig dus ik mag het
woordje voor hem doen. Aan de behaalde resultaten te zien hebben jullie een
top half jaar gehad. Frank heeft de zaken mooi doorgetrokken naar andere
zaken die top heten. Job heeft een mooie prestatie neergezet qua acquisitie.
Echter zijn er andere zaken die minder goed verlopen. Frank nam het woord
over de witte duif, de stelling van Pythagoras en het warme broodje. Helaas
wil Evert laten weten dat we de reeds genoemde zaken niet kunnen
verwezenlijken dus misschien dat jullie dat kunnen heroverwegen. Julia, sorry
maar we kunnen er niet omheen draaien. Wat jij met onze voorzitter hebt
gedaan, geen idee! Hij schaamde zich in ieder geval te erg om hier te komen.
Dan Bob; ondanks dat je een hele middag hebt gehad met de pennies om te
jagen wil het ‘s avonds in de stad nog niet helemaal lukken. Claudia, degene
met de duurste computer op het interim. Wat heb jij moeten doen om dit voor
elkaar te krijgen? Fleur, we kijken al lange tijd uit naar de interim mail.
Ondertussen duurt het wel erg lang en we zijn heel erg benieuwd naar alle
interessante weetjes en vergeet je niet om jezelf er ook in te zetten? Als
laatste willen we zeggen dat we enorm uitkijken naar het aankomend halfjaar
en ik wil jullie namens het hele TeMa bestuur nog heel veel succes wensen.
Lieve vrienden van de MARUG, we willen jullie eerst feliciteren met de
behaalde resultaten. Het ziet er allemaal goed uit en inderdaad al veel vinkjes
dus dat belooft wat. Jullie zijn natuurlijk onze buren en we zijn ook heel erg
blij dat we jullie buren mogen zijn. Alleen al om dezelfde muziek smaak. Soms
komen jullie even bij ons binnen, want dan is Job weer aan het bellen. Dat
gebeurd wel erg vaak. Soms denken we dat jullie ons toch niet zo leuk vinden.
Verder is het natuurlijk altijd fijn om Juul aan de andere kant te hebben. Als je

12

MARUG Jaarverslag 2018-2019

Freek van Haarlem:

Sanne-Fleur Niers:

Joey Nijnens:

er soms even doorheen zit op een dag, dan ga je even langs bij juul en die
heeft dan altijd wel een gezellig grapje klaarstaan. Verder staan jullie nog
steeds wel een beetje bekend als het partybestuur. Bij mij in ieder geval nog
wel. Jullie zijn altijd aanwezig bij alle consti’s. Bob heeft vanaf het begin af aan
eigenlijk al de toon gezet door op een avond al vier vriendinnen van Fleur te
regelen. Daarna hebben we niet zo heel veel meer van je gehoord Bob. We
weten niet of het nu slechter gaat of dat we de info mail gewoon niet meer
lezen. Dat zou het ook kunnen zijn dus ook ik kijk uit naar de nieuwe interim
mail om weer op de hoogte te zijn van wat Bob allemaal uitspookt. Wij zijn
eigenlijk heel erg blij met jullie en dat jullie naast ons zitten en ook wij kijken
uit naar de komende tijd. Laten we nog mooie dingen met elkaar beleven. Als
laatste wil ik natuurlijk ook nog even een woordje doen namens de mannen.
Ik vind dat wij erg goede resultaten hebben behaald en ik heb veel vertrouwen
in aankomend half jaar.
Dan hebben we vanuit het MARUG bestuur 2017-2018, vanuit Amsterdam,
Rotterdam, Groningen en Barcelona nog een klein stukje. Het is alweer een
half jaar dat de zijwieltjes eraf zijn. De tijd vliegt en het is prachtig om te
zien wat jullie allemaal gedaan hebben. Voor ons is het toch lastig om
allemaal te volgen, want je gaat nooit meer uit die drukke flow van een
bestuursjaar, maar jullie blijven natuurlijk altijd onze lieve kandi’s. Namens
ons allemaal wil ik nog even wat zeggen. Toen we jullie beleid zagen op het
onvergetelijke overdrachtsweekend waren er veel grote en ambitieuze
plannen. Een volledig Engelse website, een nieuwe commissie opzetten
waarbij de MARUG nieuwe waarde toevoegt voor bedrijven en studenten
en natuurlijk het aspect van de internationale vacatures. Ik zal de anderen
straks even de feedback sturen van hoe dat tot nu toe allemaal gelukt is,
maar het klinkt ontzettend goed. Nu, een half jaar later, staan jullie hier vol
trots te presenteren wat jullie allemaal gedaan hebben. Dit is echt onwijs
leuk om te zien! Fijn om te zien dat er buiten het sletten, drinken, brak zijn
en de bestuurskilo's, er ook nog gewerkt wordt. Daarnaast vinden we dat
jullie al heel ver zijn met het beleid en de nieuwe komende maanden dit
vast nog verder gaan uitwerken. In ieder geval gaan jullie traditiegetrouw in
januari een lang weekend op vakantie met z’n allen. Daar zijn we heel erg
trots op. Namens ons nog heel veel succes voor het aankomende half jaar!
Namens het Conference bestuur, gefeliciteerd met de behaalde resultaten
van het afgelopen half jaar. Maar wat ik vooral vanuit ons even wil zeggen is
dat we het ontzettend waarderen hoe betrokken jullie altijd bij ons zijn en
vooral ook de persoonlijke begeleiding die jullie naar ons toe hebben. Ik heb
persoonlijk heel veel gehad aan Frank en Fleur. Juul, je hebt ons ontzettend
goed geholpen bij het werven van de commissie, maar ook bij de rest van het
Conference bestuur toen alleen nog maar de voorzitter bekend was. Job, hoe
jij helpt bij zowel Rob als Bert met de opzet van het acquisitiesysteem. Dit
heeft wel echt de basis gelegd voor de Conference. Bob ook natuurlijk bij het
helpen van Robin. En Clau, jij bij het helpen van Nien met InDesign. Verder
hebben we natuurlijk een ontzettend mooie tijd met jullie beleefd tijdens het
Actieve Leden Weekend, de borrels en we kijken echt heel erg uit naar onze
volgende mix. We hopen dat er hierbij nog net iets meer gedronken gaat
worden dan bij de vorige mix. We willen jullie nog heel veel succes wensen en
we kijken uit naar de resultaten bij de volgende Algemene Leden Vergadering.
Lief bestuur, het wordt weer een mooi geïmproviseerde speech. Ik dacht ik
kan hem wel voorbereiden dit keer, maar ik kan het ook gewoon niet doen. Ik
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hoop op een beetje mooie feedback op deze speech later van Juul, dat zou ik
erg waarderen. Als eerste wil ik jullie bedanken voor alle professionele steun
die jullie ons als Nationale Marketing Strijd geven. We hebben hartstikke veel
aan alle RvT’s en de momenten dat we gewoon even binnen kunnen stappen
bij jullie. Dit kan zijn voor InDesign, dingen voor de website of als ik jouw hulp
even nodig heb Frank voor een bepaalde beslissing. Hartstikke fijn dat we
altijd welkom zijn en we op elk moment binnen kunnen stappen. Dan wil ik
me graag eerst even richten tot de mannen. Ik hoop dat we de strijd om Scope
verder voort kunnen zetten bij de Nationale Marketing Strijd. Moge de beste
winnen! Dan aan de vrouwen. We genieten altijd ontzettend als jullie
tussendoor, tijdens jullie rondje, even lekker komen roddelen bij ons. Of als
Fleur weer even roddels komt halen voor de Actieve Leden Mail. Blijf vooral
langs lopen, want we vinden het ontzettend leuk. Ook als we straks in een
ander hok zitten hopen we dat jullie de weg naar ons hok kunnen vinden.
Hartstikke bedankt en veel succes komend half jaar.
13. Afsluiting
Freek van Haarlem sluit de Algemene Leden Vergadering om 20:52
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1. MARUG Basisvoorwaarden
De beste keuze voor marketing studenten én marketing geïnteresseerden.
MARUG evenementen richten zich op een specifieke doelgroep waar passende sprekers en bedrijven
voor worden aangetrokken. De evenementen dienen studenten en bedrijven op een professionele en
sociale manier kennis met elkaar te laten maken. Het evenementenaanbod wordt elk jaar geëvalueerd
en aangepast waar nodig.
De interne organisatie van de MARUG onderscheidt zich van andere verenigingen om het zo
aantrekkelijk te maken voor studenten om actief te worden binnen de MARUG. De MARUG is een
gezellige en sociale vereniging waar studenten de kans krijgen zich te ontwikkelen naast hun studie
en er veel interactiviteit tussen commissies onderling en tussen commissies en het bestuur is.
De MARUG onderscheidt zich ook ten opzichte van andere studieverenigingen in Groningen en
Marketing Associaties in Nederland. De MARUG is aantrekkelijk en vernieuwend voor
(marketing)bedrijven in Nederland.
Het ledenbestand van de MARUG bestaat uit MSc Marketing studenten, marketing geïnteresseerde
bachelor- en masterstudenten aan de Rijksuniversiteit Groningen en MARUG alumni. De leden worden
vertegenwoordigd door de vereniging die te allen tijde zoveel mogelijk waarde toevoegt aan het
MARUG lidmaatschap.
In haar communicatie is de MARUG zo vooruitstrevend en effectief mogelijk. De communicatie van de
MARUG is onafhankelijk van derden en de verschillende media van de vereniging stralen haar visie op
marketing uit.
In de samenwerking met universitaire partijen staat het belang van de MARUG leden centraal. In deze
samenwerking behoudt de MARUG te allen tijde haar unieke cultuur en karakter.
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2. Beleidsplan MARUG Bestuur 2018-2019
2.1 Het uitbreiden van cv-building mogelijkheden vanuit de MARUG
2.1.1 Commissiebegeleiding professionaliseren
Om persoonlijke ontwikkeling en het opdoen van relevante ervaring bij het vervullen van een
commissieplek beter onder de aandacht te brengen, is het MARUG Bestuur in de zomer van 2018
onder andere bezig geweest met het ontwikkelen van een vaste feedback structuur voor
commissiebegeleiding. Allereerst is er een lijst opgesteld van vaardigheden (zowel hard als soft skills)
die men kan ontwikkelen tijdens een commissieperiode bij de MARUG, zowel per commissie in het
algemeen als per functie en persoonlijk. Dit is ook meegenomen in de externe communicatie voor
commissiewerving. Onder andere op basis van deze lijst is bovengenoemde feedback structuur
ontwikkeld, waarin ieder commissielid individuele begeleiding ontvangt van de RvT. Hierbij worden
persoonlijke leerdoelen in kaart gebracht. De RvT en/of overeenkomende functionaris binnen het
MARUG Bestuur bieden hierbij ondersteuning. Ook worden er aan het begin van een
commissieperiode groepswaarden vastgesteld, om in kaart te brengen waar de betreffende
commissie als groep waarde aan hecht. Deze begeleiding bestond in eerste instantie uit 3 gesprekken
(begin, voortgang, eind), maar gaandeweg is aan de hand van feedback en eigen ervaring besloten om
het tweede gesprek alleen op verzoek van het actief lid te houden. Uit onze actieve leden survey is
gebleken dat 82,6% van onze actieve leden deze begeleiding als nuttig of zeer nuttig heeft ervaren.
Tot slot hebben onze part-time besturen (te weten MARUG Conference en NMS) een bestuurstraining
ontvangen bij een externe partij.
Vanuit het MARUG Bestuur waren de functionarissen Secretaris en Interne Betrekkingen
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit speerpunt.
2.1.2 Marketing Consultancy Group
Om studenten de kans te bieden om naast hun studie ervaring op te doen in het marketing vakgebied
heeft het MARUG Bestuur dit jaar de Marketing Consultancy Group (MCG) opgericht. Uit een enquête
onder leden aan het eind van het vorige verenigingsjaar bleek dat 100% van de respondenten hier
meerwaarde in zou zien. Ook blijkt uit ervaring bij andere evenementen dat bedrijven enthousiast zijn
over de input van ambitieuze studenten en over de mogelijkheid om zo intensief met studenten in
contact te komen. Er is gezocht naar een passende invulling van deze nieuwe commissie en een
partner die dit project zou kunnen faciliteren. Het eerste project voor de MCG liep van oktober 2018
tot februari 2019 met 6 gemotiveerde, ouderejaars studenten (5 MSc, 1 laatste jaar BSc) en de reacties
waren erg positief, van zowel de studenten als het bedrijf. Aan de hand van de evaluatie van dit eerste
project is besloten om de MCG te continueren en op het moment van schrijven van deze stukken is
een tweede project bezig. Dit project loopt van eind maart 2019 tot begin juni 2019.
Vanuit het MARUG Bestuur waren de functionarissen Penningmeester en Interne Betrekkingen
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit speerpunt.
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2.2 Communicatie vanuit de MARUG optimaliseren
2.2.1 Voertaal van de website veranderen naar het Engels en de mobiele website optimaliseren
In verband met het stijgende aantal internationale studenten op de faculteit en binnen de MSc
Marketing heeft het MARUG Bestuur besloten om de Engelse versie van de MARUG website de
standaard versie te maken, zodat de website toegankelijker is voor een zo breed mogelijk publiek. Om
dit te kunnen verwezenlijken is er veel aandacht uitgegaan naar de Engelse versie van de website.
Vertalingen waren op veel pagina’s gebrekkig en sommige pagina’s misten volledig op de Engelse
website. De Engelse website diende dus te worden geoptimaliseerd, alvorens deze als standaard
versie kon worden ingesteld. Vervolgens is er in de maand september gemeten in hoeverre de
Nederlandse versie nog gebruikt werd. Aan de hand van deze meting is geconcludeerd dat het verkeer
naar de Nederlandse website niet voldoende was om deze langer online te houden. Één versie van de
website online hebben biedt, onder andere, als voordeel dat er geen inconsistentie kan bestaan tussen
de Nederlandse en Engelse versie van een pagina. Daarbij kan de website efficiënter onderhouden
worden, aangezien er nu slechts één pagina bijgewerkt hoeft te worden voor iedere twee die dat
voorheen waren. Daarnaast is er gewerkt aan het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de
mobiele website, bijvoorbeeld door menu’s die eerder niet goed werkten te herstructureren. Ook is
een aantal functies van de MARUG app toegevoegd aan de website of anderszins vervangen, waardoor
deze offline kon worden gehaald.
Vanuit het MARUG Bestuur zijn de functionarissen Secretaris en PR & Promotie verantwoordelijk voor
de uitvoering van dit speerpunt.
2.2.2 Datacollectie uitbreiden en gerichter communiceren naar verschillende doelgroepen
Om extra stappen te zetten in het verzamelen van data is het MARUG Bestuur per september
begonnen met het voeren van gesprekken met zowel actieve als niet-actieve leden. Hier is eerst een
format voor ontwikkeld om structuur te geven aan de gesprekken en deze gesprekken zijn door het
jaar heen maandelijks gevoerd. Door deze gesprekken krijgt het MARUG Bestuur een beter beeld van
wat er speelt onder de leden en hoe de vereniging beter op wensen van leden zou kunnen inspelen.
Daarnaast is het gebruik van Google Analytics uitgebreid door het toevoegen van source codes aan
digitale promotionele uitingen, om zo de effectiviteit van verschillende kanalen beter in beeld te
kunnen brengen. Verder heeft de vacaturebank een prominentere plek op onze website gekregen,
waardoor deze beter vindbaar is. Uiteindelijk is er besloten om het gebruik van Google tools niet uit
te breiden, aan de hand van advies van één van onze partners. Helaas bleek ook het verder
personaliseren van mailverkeer vanuit de MARUG vooralsnog niet mogelijk met de huidige vorm van
ledenadministratie.
Vanuit het MARUG Bestuur zijn de functionarissen Voorzitter en PR & Promotie verantwoordelijk voor
de uitvoering van dit speerpunt.
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2.3 Beheer van externe relaties innoveren
2.3.1 Acquisitie CRM systeem vernieuwen
Om het acquisitieproces voor zowel de functionaris Externe Betrekkingen van het MARUG Bestuur,
als dat van externen van commissies overzichtelijker in kaart te brengen is er in de zomer van 2018
gezocht naar een nieuwe partij om CRM software te leveren aan de vereniging. Een nieuw systeem is
vervolgens in september 2018 geïmplementeerd en dit systeem voldoet aan de verwachtingen. Ook
is er een handleiding opgesteld voor de externen van commissies en zij krijgen begeleiding vanuit de
functionaris Externe Betrekkingen van het bestuur om de software zo veel mogelijk in hun voordeel
te gebruiken.
Vanuit het MARUG Bestuur zijn de functionarissen Penningmeester en Externe Betrekkingen
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit speerpunt.
2.3.2 Internationalisering recruitment initiatieven
Om beter te kunnen voorzien in de stijgende behoefte naar Engelstalige vacatures in Nederland en
vacatures in het buitenland lag er dit jaar meer focus op internationale acquisitie. Allereerst is met
bestaande partners het gesprek aangegaan over de mogelijkheden op dit gebied. Daarnaast is er
nadrukkelijker gekeken naar samenwerkingen met internationale partners. Dit heeft geresulteerd in
een samenwerking met zes partners met internationale vacatures, waar dit er vorig jaar één was. Ook
waren er dit jaar twee workshops open voor internationale studenten op de MARUG Conference, waar
dat er vorig jaar geen was.
Vanuit het MARUG Bestuur zijn de functionarissen Voorzitter en Externe Betrekkingen
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit speerpunt.
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3. Beleidsplan omtrent de commissies en evenementen MARUG
Bestuur 2018-2019
3.1 MARUG Conference
De MARUG Marketing Conference is het grootste evenement van de MARUG en staat bekend als een
kwalitatief hoogstaand evenement. Dit academisch jaar heeft het evenement plaatsgevonden op 26
februari 2019. De MARUG Marketing Conference is gericht op studenten, leden van de vakgroep
marketing en personen uit het bedrijfsleven die geïnteresseerd zijn in marketing. Als paradepaardje
van de MARUG is het voor de MARUG Marketing Conference noodzakelijk een onderscheidend
karakter te hebben, van hoge kwaliteit te zijn en in te spelen op actuele en interessante thema’s
binnen het vakgebied.
Het thema voor dit jaar was “Intelligent Impact: when digital becomes human”. De goede banden met
de vakgroep werden gebruikt bij het aantrekken van sprekers en deelnemers en bij het continueren
van de inhoudelijke kwaliteit van de MARUG Marketing Conference. Dit jaar was de MARUG Marketing
Conference opnieuw een succes met een groot aantal deelnemers en veel interessante sprekers en
bedrijven. De dag is geëvalueerd met een gemiddeld cijfer van een 8,2.
De Raad van Toezicht van de MARUG Conference werd gevormd door de functionarissen Voorzitter
(eindverantwoordelijke), Externe Betrekkingen, en de Penningmeester van het MARUG bestuur.
3.2 Media Team
Het Media Team is verantwoordelijk voor het aanleveren van marketing gerelateerde artikelen en
video’s die worden gepubliceerd op de website. Alle content wordt daarnaast gedeeld op de social
mediakanalen van de MARUG. Sinds dit jaar zijn voor het eerst alle artikelen en video’s in het Engels
gepubliceerd. De artikelen hebben vaak een vermakelijk en informatief karakter en waren ook
afgelopen jaar weer van hoogwaardige kwaliteit. Een aantal commissieleden, die verantwoordelijk zijn
voor het editen van video’s, zal zeer binnenkort deelnemen aan een Adobe After Effects cursus om
hun vaardigheden verder uit te breiden.
Daarnaast is er afgelopen jaar extra aandacht besteed aan hoe het bereik van het Media Team kan
worden vergroot. Samen met het Media Team is een promotieplan opgesteld voor het sponsoren van
content op social media. Daarnaast is het Media Team ook actiever geworden op Instagram. Zo zijn zij
verantwoordelijk voor het wekelijkse DilemMARUG en publiceren zij iedere vier weken een
informatieve Instagram post.
In maart organiseerde het Media Team een themaweek rondom het thema “Time machine”, waarin
zij verschillende marketing fenomenen uit het verleden bespraken in blogs, video’s en Instagram
specials.
De Raad van Toezicht (RvT) van het Media Team werd gevormd door de functionarissen PR & Promotie
(eindverantwoordelijke) en Secretaris van het MARUG Bestuur.
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3.3. Promotie- en Activiteiten Commissie
De Promotie- en Activiteiten Commissie heeft de looptijd van een academisch jaar. De taken van de
Promotie- en Activiteiten Commissie hebben betrekking op het operationele deel van het promotieen wervingsbeleid van de MARUG. In september heeft de commissie zich ingezet tijdens de MARUG
promotieweek door het verzorgen van een promotiestunt. Daarnaast is de Promotie- en Activiteiten
Commissie verantwoordelijk voor alle actieve leden activiteiten. Begin dit jaar heeft de PAC een
succesvol Actieve Ledenweekend georganiseerd in Tolbert. In december waren zij verantwoordelijk
voor de PACjesavond. Daarnaast heeft de commissie in maart een actief leden activiteit georganiseerd
in Tasmania. Dit was een groot succes. Momenteel houdt de commissie zich bezig met de
voorbereidingen van de Actieve Leden Barbecue die op 24 mei plaats zal vinden.
De Raad van Toezicht van de Promotie- en Activiteiten Commissie werd gevormd door de
functionarissen PR & Promotie (eindverantwoordelijke) en Secretaris van het MARUG
Bestuur.
3.4 Mind over Marketing
Het doel van het evenement Mind over Marketing is om interesse voor marketing te wekken bij
studenten van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Daarnaast heeft dit evenement
een verdiepend karakter doordat het de relatie tussen marketing en psychologie weergeeft. Het
evenement heeft plaatsgevonden op 4 december 2018 en was wederom een succes met een
bezoekersaantal van 85. Het thema was: ‘Purchase what you preach’. Er waren drie sprekers die
vertelden over de link tussen marketing en psychologie door onderwerpen te belichten zoals customer
centricity en social selling. De sprekers waren Chantal van den Berg (schrijfster van het boek
‘Breinspel’), Erik Schoppen (Professor) en Bastiaan Medendorp (ISCENT). Het evenement vond plaats
in het van Swinderenhuys. De MoM is door 94% van de deelnemers als positief tot zeer positief
ervaren.
De Raad van Toezicht van de Mind over Marketing commissie werd gevormd door de functionarissen
Interne Betrekkingen (eindverantwoordelijke) en Penningmeester van het MARUG Bestuur.
3.5. International Marketing Experience
Het afgelopen jaar is de International Marketing Experience afgereisd naar Praag. Een bruisende stad
met veel grote interessante bedrijven, maar ook hippe en innovatieve startups. In totaal zijn dertig
studenten van 14 tot en met 21 april naar zeven verschillende bedrijven in Praag geweest. Daarnaast
werd er een bezoek gebracht aan de Nederlandse Ambassade. Naar aanloop van de reis was er een
voortraject dat bestond uit verscheidene gastcolleges gegeven door verschillende bedrijven
waaronder Nike, Heineken en Philips. Deze colleges werden in totaal zeven keer gegeven op de
maandagavond met aansluitend borrels om de groep te leren kennen. De gehele International
Marketing Experience had als overkoepelend thema: ‘Glocalisation: Think global, Act local’. In het
eerste college werd door Dr. A. Bhattacharya van de vakgroep marketing het onderwerp academisch
ingeleid. Hierdoor hadden de studenten een goede basis voor de rest van de reis. Na afloop van elk
college werd er een borrel gehouden in teken van het groepsproces. Al met al was het een zeer
geslaagde reis die door de deelnemers gemiddeld beoordeeld is met een 8,8.
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De Raad van Toezicht van de International Marketing Experience commissie werd gevormd door de
functionarissen Interne Betrekkingen (eindverantwoordelijke) en PR & Promotie van het MARUG
Bestuur.
3.6 Master Marketing Team
Het Master Marketing Team richt zich op het aanbieden van activiteiten voor MSc Marketing
studenten. Tevens vervult het Master Marketing Team een belangrijke klankbordfunctie voor zowel
de vakgroep marketing als de MARUG. De voorzitter van het Master Marketing Team neemt dan ook
deel aan de vergaderingen met de vakgroep. De commissie is zowel toegankelijk voor internationale
als voor Nederlandse studenten. Gedurende het jaar zijn er twee Master Marketing Teams die
verantwoordelijk zijn voor vier evenementen. Het Master Marketing Team Fall is gevormd in juni 2018
en was verantwoordelijk voor de organisatie van de Career Day en de MARUG Management Tour. Het
Master Marketing Team Spring is in december 2018 gestart en was verantwoordelijk voor het
Intelligence Event en het nieuwe Master Marketing Event.
3.6.1 Career Day
Op 3 oktober 2018, tijdens de Careers Week, werd door het Master Marketing Team Fall in
samenwerking met de vakgroep Marketing de Career Day georganiseerd. Dit evenement is gekoppeld
aan het vak Strategic Marketing van de MSc Marketing. De dag bestond uit lezingen van Unilever en
Storm Digital in de ochtend en na de lunch waren er workshops van RTL Nederland, Wehkamp, JDE,
Storm Digital, AdResults en MeMo2. Tijdens deze workshops was er de kans om meer te weten te
komen over de bedrijven en kon er kennis worden opgedaan over het speelveld van het
desbetreffende bedrijf op het gebied van marketing. De Career Day werd afgesloten met een
netwerkborrel.
3.6.2 MARUG Management Tour
Dit jaar zou op 18 december 2018 voor de tweede keer de MARUG Management Tour georganiseerd
worden, voornamelijk gericht op studenten van de MSc Marketing Management track. Echter heeft
het evenement dit jaar niet plaatsgevonden, in verband met de beschikbaarheid van de bedrijven in
de week voor de kerstvakantie. Het Master Marketing Team heeft een vervangend evenement
georganiseerd in Groningen bij Bax Bier, waarbij studenten een rondleiding kregen door de brouwerij
en hen meer werd verteld over de marketingtechnieken die zij toepassen.
3.6.3 Intelligence Event
Het Intelligence Event vond plaats op 14 maart 2019. Dit jaar verzorgden Cmotions en Deloitte een
case waaruit een aantal studenten werden geselecteerd voor de finale-case van Loyalty Management
Nederland. Voor de studenten die niet waren geselecteerd voor de finale-case waren er drie alumni
die een presentatie verzorgden. Aansluitend op het Intelligence Event heeft een recruitmentdiner
plaatsgevonden van Loyalty Management Nederland. Het Intelligence Event heeft dit jaar voor het
eerst plaatsgevonden bij het Kasteel. Deze locatie werd beoordeeld met een 9,2 en het Intelligence
Event zelf met een 8.
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3.6.4 Ace your interview: preparation for after graduation
Op het moment van schrijven moet het evenement nog plaatsvinden. Dit evenement bestaat uit een
presentatie van de ondernemer Stef van der Ziel. Vervolgens zal er een diner worden geserveerd bij
het Studenthotel, waarna een workshop van MatschStudent zal plaatsvinden. Deze workshop zal
studenten voorbereiden op het sollicitatieproces. Het evenement zal plaatsvinden op 16 mei 2019 in
het Studenthotel.
De Raad van Toezicht van het Master Marketing Team Fall en Spring werd gevormd door de
functionarissen Secretaris (eindverantwoordelijke) en Penningmeester van het MARUG Bestuur.
3.7 Nationale Marketing Strijd
Afgelopen jaar is de Nationale Marketing Strijd (NMS) voor de tweede keer op rij georganiseerd vanuit
Groningen, in nauwe samenwerking met de Marketing Associaties uit Rotterdam, Amsterdam, Tilburg
en Maastricht. Deze marketing associaties vallen samen met de MARUG onder de Marketing
Associatie Nederland. De Nationale Marketing Strijd vond plaats op 7 en 8 februari 2019 en was een
groot succes. De Nationale Marketing Strijd is, in het kort, de zoektocht naar het grootste marketing
talent van Nederland. Voor de finaledagen vonden er inhousedagen plaats waar de deelnemers hun
eerste punten konden behalen waarna de andere twee voorrondes tijdens de finaledagen werden
doorlopen. Uiteindelijk werd de finale case verzorgd door JDE voor alleen de studenten met het hoogst
behaalde aantal punten. Google, Nestlé, Unilever, RTL en TATA Steel waren een aantal van de overige
deelnemende bedrijven. Gedurende het event vonden er ook recruitment lunches en diners met
verschillende bedrijven plaats en was er ook ruimte voor speeddates en het netwerken op de borrel.
Het evenement werd erg goed beoordeeld. Deelnemers waren met name te spreken over de strakke
organisatie, de sfeer op het gehele evenement en de netwerkmogelijkheden die het evenement met
zich mee bracht. Wel werd aangegeven dat het programma aan de intensieve kant was. Komend jaar
wordt de NMS vanuit Tilburg georganiseerd. Het blijkt echter moeilijk om een organiserende
commissie aan te stellen, waardoor er nog nader naar de toekomst van de NMS zal moeten worden
gekeken.
De Raad van Toezicht van de Nationale Marketing Strijd werd gevormd door de functionarissen
Voorzitter (eindverantwoordelijke), Interne Betrekkingen en PR & Promotie van het MARUG Bestuur.
3.8 Inhousedagen
Afgelopen jaar hebben er weer verschillende bedrijfsbezoeken plaatsgevonden in Nederland. In
januari heeft er een inhousedag plaatsgevonden bij Reprise (Traffic4U). Er waren 17 studenten
aanwezig op deze dag. Op 15 februari is er een inhousedag geweest bij Storm Digital, hier namen 16
studenten aan deel. Op 9 mei is er een groep studenten vertrokken naar Haarlem voor een inhousedag
bij Emark, hier deden 15 studenten aan mee. Verder had de MARUG nog twee andere inhousedagen
gepland, maar deze zijn om verscheidene redenen niet doorgegaan.
De MARUG inhousedagen werden georganiseerd door de functionarissen Externe Betrekkingen
(eindverantwoordelijke) en Penningmeester van het MARUG Bestuur.
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3.9 Dublin Inhousetour
De Dublin Inhousetour biedt Nederlandse en internationale studenten de kans om bedrijfsbezoeken
te brengen aan hoofdkantoren van vooruitstrevende bedrijven die zich richten op de online wereld.
De Dublin Inhousetour is een mooie kans voor studenten om deze bedrijven beter te leren kennen,
maar vooral ook om zich te oriënteren op het werkveld. Dit evenement versterkt de
recruitmentfunctie van de MARUG. Tijdens de afgelopen edities zijn er bezoeken gebracht aan de
kantoren van Google, Facebook en LinkedIn. De tour van dit jaar heeft plaatsgevonden van 20 tot en
met 24 november 2018. Voor deze Inhousetour zijn op basis van een cv-selectie 20 studenten
geselecteerd om deel te nemen aan de reis. Tijdens deze dagen zijn de kantoren van Google,
Facebook, Hubspot en Havas bezocht. Naast de bedrijfsbezoeken is met de groep studenten de stad
verkend en zijn er verschillende activiteiten georganiseerd. Tijdens de dagen in Dublin was er de
mogelijkheid voor studenten om de recruitmentmogelijkheden bij deze bedrijven aan te horen. De
Dublin Inhousetour van 2018 is beoordeeld met een gemiddeld cijfer van een 8,6.
De Dublin Inhousetour werd georganiseerd door de functionarissen Secretaris (eindverantwoordelijke)
en Externe Betrekkingen van het MARUG Bestuur.
3.10 Marketing Classes
De MARUG organiseert Marketing Classes met als doel om studenten in een vroeg stadium van hun
studie te bereiken en ze kennis te laten maken met het vakgebied marketing en de MARUG. Dit wordt
gedaan door bijvoorbeeld een gastcollege te verzorgen bij een eerste- of tweedejaars marketingvak
bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB). Deze colleges worden verzorgd door sprekers uit het
bedrijfsleven om inzicht te geven in de marketingpraktijk. Afgelopen jaar is er een vakkoppeling
geweest met het eerstejaars vak Marketing voor Bedrijfskunde. Jacobs Douwe Egberts heeft hierbij
een gastcollege gegeven en een case verzorgd die studenten hebben opgelost. Ook is er een
vakkoppeling geweest met het eerstejaars vak Marketing for IB. Philips heeft hier een gastcollege
verzorgd.
De Marketing Classes worden georganiseerd door de functionarissen
(eindverantwoordelijke) en Externe Betrekkingen van het MARUG Bestuur.

Secretaris

3.11 Plus Inhoudelijk evenement
Het Plus Inhoudelijk evenement is het afgelopen jaar wederom georganiseerd in samenwerking met
het Customer Insights Center (CIC). Het CIC organiseert jaarlijks seminars voor leden en
belangstellenden. Het seminar van dit jaar stond in het teken van ‘Welke contactkanalen leveren
welke inkomsten op?’ en vond plaats in Kasteel de Vanenburg in Putten. Tijdens deze dag werd het
thema vanuit verschillende invalshoeken belicht. De lezingen varieerden tussen wetenschappelijke
inzichten en praktijkervaringen. De MARUG Plusleden konden met een korting van 80% deelnemen
aan dit seminar. De dag werd afgesloten met een netwerkborrel en een buffet.
Het Plus Inhoudelijk Evenement werd georganiseerd door de functionarissen Secretaris
(eindverantwoordelijke) en Voorzitter van het MARUG Bestuur.
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3.12 Recruitment Days
De Recruitment Days is het grootste studenten recruitment evenement van Noord-Nederland. Het
evenement wordt in samenwerking met EBF georganiseerd. Dit jaar vonden de Recruitment Days
plaats van 10 tot en met 13 december 2018. Het was de grootste editie tot nu toe. Er waren 49
bedrijven aanwezig op deze dagen en meer dan 600 studenten hadden zich ingeschreven. De
Recruitment Days duurde dit jaar 4 dagen. Er wordt met veel plezier teruggekeken op deze 25e editie
van de Recruitment Days.
De Raad van Toezicht van de Recruitment Days werd gevormd door de functionaris Externe
Betrekkingen van het MARUG Bestuur en twee functionarissen van het EBF Bestuur.
3.13 ComMa Congres
Dit jaar heeft er eveneens een samenwerking plaatsgevonden tussen de MARUG en de
studievereniging Commotie voor het organiseren van het ComMa Congres. De commissie bestond uit
zowel studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) als van de studie Communicatieen Informatiewetenschappen (CIW). Dit jaar vond het congres plaats op 11 oktober 2018. Er hebben
64 studenten deelgenomen aan het evenement, waarvan ongeveer de helft van de deelnemers van
de FEB afkomstig was. Het thema van het ComMa Congres 2018 was ‘Context is King: Personalize.
Influence. Convert.’ waarbij de raakvlakken tussen communicatie en marketing werden belicht. Er zijn
twee lezingen gegeven door IMA en Fairphone. Daarnaast werden workshops gegeven door
Blogs4Travel, TRES en Crowd. Het was wederom een geslaagd evenement en de organisatie is dan
ook beoordeeld met een gemiddelde van 8,6.
De Raad van Toezicht van het ComMa Congres werd gevormd door de functionaris Interne
Betrekkingen van het MARUG bestuur en een functionaris uit het Commotie bestuur.
3.14 Commercial Night
Op dinsdag 30 april 2019 vond de Commercial Night plaats. Dit evenement werd georganiseerd door
een commissie bestaande uit twee internationale studenten en twee Nederlandse studenten. Het
thema dat centraal stond was ‘Phone Buzz: Pocket sized marketing’. Aan de hand van dit thema
hebben Social Mensch, Catawiki en Harvest Digital interessante lezingen gegeven. De dagvoorzitter
van dit jaar was Maarten Gijsenberg, een populaire professor van de vakgroep Marketing. Het
evenement was volledig uitverkocht en vond dit jaar plaats in het Van Swinderen Huys. De Commercial
Night is zeer goed geëvalueerd met een 9.3, en daarom wordt er teruggekeken op een erg geslaagd
evenement.
De Raad van Toezicht (RvT) van de Commercial Night commissie werd gevormd door de
functionarissen Voorzitter (eindverantwoordelijke) en Externe Betrekkingen van het MARUG Bestuur.
3.15 Cursussen
De MARUG biedt ieder jaar vier cursussen aan om haar studenten te helpen vaardigheden te
ontwikkelen en te verbeteren. Deze cursussen vullen de stof van de reguliere vakken aan en verbreden
de kennis van studenten. Daarnaast valt bij een deel van de cursussen certificaten te behalen die erg
waardevol zijn voor een marketing student. Afgelopen jaar werden alle cursussen aangeboden in het
Engels. Dit heeft er voor alle cursussen toe geleid dat er ook internationale studenten deelnamen.
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Afgelopen jaar zag het cursusaanbod er als volgt uit: De SPSS Course in blok 1, de R Course in blok 2,
de Google Analytics Course in blok 3 en de InDesign Course in blok 4.
Blok 1: SPSS Course
De SPSS Course is dit jaar wederom in het Engels aangeboden in samenwerking met het Centrum
Informatie Technologie (CIT) van de RUG. De cursus is volledig uitverkocht en is beoordeeld met een
8,4.
Blok 2: R Course
De R Course is dit jaar wederom georganiseerd in samenwerking met Cmotions. Naar aanleiding van
de evaluatie van vorig jaar is de R Course dit keer in de jaarplanning naar voren gehaald. In
tegenstelling tot vorig jaar was ook deze cursus volledig uitverkocht. De samenwerking met Cmotions
is opnieuw goed bevallen bij zowel het bedrijf als de deelnemende studenten. De R Course kreeg
gemiddeld een 8,0.
Blok 3: Google Analytics Course
De Google Analytics Course is dit jaar georganiseerd in samenwerking met Traffic4U. Naar aanleiding
van de evaluatie van vorig jaar is besloten om de focus volledig op Google Analytics te leggen. De
samenwerking met Traffic4U is goed bevallen. De cursus is door de studenten beoordeeld met een
5,5. Traffic4U organiseerde deze cursus voor het eerst. Uit de feedback van studenten zijn de nodige
verbeterpunten voortgekomen die worden meegenomen voor een eventuele volgende editie.
Blok 4: InDesign Course
De cursus InDesign is dit jaar georganiseerd in samenwerking met Bloei Media. In tegenstelling tot de
andere cursussen, was dit een eendaagse cursus. Dat is erg goed bevallen. De InDesign cursus is door
de deelnemers beoordeeld met een 8,6.
De Raad van Toezicht (RvT) van de Cursussen werd gevormd door de functionarissen PR & Promotie
(eindverantwoordelijke) en Interne Betrekkingen van het MARUG Bestuur.
3.16 Campus Recruiters
Studenten die geïnteresseerd zijn in een stage of vacature via de MARUG, kunnen zich inschrijven voor
de MARUG Pool. Er zijn op dit moment vier Campus Recruiters aangesteld die allen de MSc Marketing
volgen. Dit jaar hebben de Campus Recruiters een nog actievere rol gekregen bij het ondersteunen
van de studenten in hun zoektocht naar een stage of vacature. Zo hebben de Campus Recruiters het
contact met de student van begin tot eind op zich genomen. Daarnaast is ook het takenpakket van de
Campus Recruiters gespecificeerd en is de naamsbekendheid van de Campus Recruiters vergroot. De
functionaris Externe Betrekkingen is in het proces de verantwoordelijke voor het contact met de
bedrijven en het doorsturen van cv's.
De Raad van Toezicht (RvT) van de Campus Recruiters werd gevormd door de functionarissen Externe
Betrekkingen (eindverantwoordelijke) en Penningmeester van het MARUG Bestuur.
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3.17 Marketing Consultancy Group
Dit jaar is de MARUG begonnen met de Marketing Consultancy Group. Dit is een initiatief dat
studenten de kans biedt om naast hun studie ervaring op te doen in het marketing vakgebied. In
oktober is het eerste project voor de MCG van start gegaan met 6 gemotiveerde, ouderejaars
studenten (5 MSc, 1 laatste jaar BSc) bij iProspect in Amsterdam en succesvol afgerond in januari. Het
eerste project is als een waardevol initiatief geëvalueerd door zowel het deelnemende bedrijf als de
deelnemende studenten. Op basis hiervan is besloten de MCG te continueren en een tweede project
te organiseren. In maart is er een nieuwe MCG geworven van opnieuw 6 gemotiveerde, ouderejaars
studenten (5 MSc, 1 laatste jaar BSc). Eind maart is het project van start gegaan bij Harvest Digital in
Groningen. Dit project loopt nog steeds en wordt begin juni afgesloten.
De Raad van Toezicht (RvT) van de Marketing Consultancy Group werd gevormd door de
functionarissen Externe Betrekkingen (eindverantwoordelijke) en Voorzitter van het MARUG Bestuur.
3.18 Marketing Associatie Nederland
De MARUG is een van de vijf verenigingen die aangesloten is bij de Marketing Associatie Nederland
(MAN). Met MAEUR (Rotterdam), SCOPE|3MA (Maastricht), Asset Marketing (Tilburg) en MAA
(Amsterdam) vormt de MARUG de Marketing Associatie Nederland. De MAN is opgericht in 1992 en
heeft als doel om het gat tussen marketing theorie en praktijk voor studenten te overbruggen op
landelijk niveau. De Nationale Marketing Strijd (NMS) is het grootste evenement van de MAN. De
Nationale Marketing Strijd heeft dit jaar plaatsgevonden op 7 en 8 februari 2019 bij het Kontakt der
Kontinenten in Utrecht.
De Voorzitter van het MARUG Bestuur heeft plaatsgenomen in het bestuur van de Marketing
Associatie Nederland.
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4. Financieel Jaaroverzicht 2018-2019
4.1 Voorwoord
Groningen, 20 mei 2019
Geachte lezer,
Voor u ligt de financiële verslaggeving van het boekjaar 2018-2019 van de Marketing Associatie
Rijksuniversiteit Groningen. Hierin zijn de balans op 30 april en de resultatenrekeningen van zowel het
bestuur als van de verschillende MARUG activiteiten over de periode 1 mei 2018 tot en met 30 april
2019 te vinden.
De MARUG heeft financieel gezien een welvarend jaar gehad. Door bepaalde financiële meevallers is
er geïnvesteerd in verschillende commissies en is de deelnemersbijdrage voor verschillende cursussen
verlaagd. Hierdoor is er geprobeerd waarde terug te geven aan de leden.
Graag wil ik mijn opvolger Redmer Nijboer heel veel succes en ook plezier wensen met het opvolgen
van de functie Penningmeester. Hopelijk zal hij er net zoveel van leren als ik zelf heb gedaan het
afgelopen jaar. Ook wil ik alle actieve leden bedanken voor het samenwerken dit jaar. Dit heeft er
mede voor gezorgd dat het een onvergetelijk jaar is geweest.
Tot slot wil ik natuurlijk de rest van mijn bestuur bedanken voor het waanzinnige jaar dat we samen
hebben gehad!
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Namens het 38e MARUG Bestuur

Bob Berends
Penningmeester
MARUG Bestuur 2018-2019
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4.2 MARUG Balans
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4.3 Toelichting MARUG Balans
Vaste activa
Er is een MARUG telefoon aangeschaft om de studenten directer te bereiken. Daarnaast is er ook een
nieuwe microfoon voor de camera aangeschaft. Beide investeringen zullen over drie jaar afgeschreven
worden.
Vlottende
activa
De nog te ontvangen bedragen zijn hoog wat komt doordat de eindafrekening van de Recruitment
Days nog niet heeft plaatsgevonden en er moet nog een deel van de deelnemersbijdrage van de
cursussen, de Commercial Night en de International Marketing Experience worden ontvangen.
Daarnaast is de verkoop van MARUG pockies nog bezig en de inkomsten hiervan vallen in het
afgesloten boekjaar.
Vreemd vermogen lang
Voorziening crediteuren

€2.583

Voorziening commissie bedankdiners

€ 900

Voorziening Lustrum

€ 10.000

Voorziening Nationale Marketing Strijd

€ 5.350

Voorziening IME

€ 1.404

Voorziening Online Presence

€2.500

Voorziening Boekjaar 18-19

€4.078

Totaal

€ 26.816
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4.4 Winst/verliesrekening MARUG Bestuur
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4.5 Toelichting winst/verliesrekening MARUG Bestuur
1. Acquisitie
Er is een nieuw acquisitie record gevestigd dit boekjaar.
6. Incidentele baten bestuur
De incidentele baten bestaan uit crediteuren die zijn komen te vervallen.
7. Afschrijvingen
De afschrijvingskosten bestaan uit een afschrijving op de MARUG telefoon, website, de steadycam, de
bureau’s van het Conference hok, de microfoon voor de camera en de PR iMac. De website en
steadycam zijn nu volledig afgeschreven.
11. Verzekeringskosten
De verzekeringskosten bestaan uit een goederen- en inventarisverzekering, een
rechtsbijstandverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. De rechtsbijstandverzekering is later
afgesloten dan voorheen verwacht. Hierdoor valt er een kleiner gedeelte van de kosten in dit boekjaar.
12. Bankkosten
De bankkosten zijn hoger dan begroot door een hoger dan verwacht aantal afgekeurde incasso’s.
14. Reiskosten
Er is voor de deelnemers van de Nationale Marketing Strijd een bus gereserveerd voor het vervoer
naar de Nationale Marketing Strijd zelf.
21. Kosten cadeaus
De kosten cadeaus zijn hoger door het actieve ledencadeau.
23. Kosten recruitment
Onder kosten recruitment vallen de kosten van recruitmentdiners, recruitmentactiveiten en
inhousedagen
26. Voorziening Online presence
Er is een voorziening aangemaakt voor de beleidsplannen van het volgende bestuur.
27. Onvoorziene kosten
De onvoorziene kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot door kosten uit het vorige boekjaar en
juridische kosten.
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4.6 MARUG Activiteiten
4.6.1 Winst/verliesrekening MARUG Activiteiten
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4.6.2 Afrekening commissies
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4.7 Toelichting MARUG Activiteiten
4. MARUG Master Team
Er is dit jaar meer acquisitie binnengekomen bij het Master Marketing Team omdat het Intelligence
even twee keer in dit boekjaar viel. De lasten zijn lager aangezien de Management tour niet heeft
plaatsgevonden dit boekjaar.
10. MARUG Commercial Night
Zowel de baten als de lasten zijn hoger omdat dit evenement twee keer dit boekjaar heeft
plaatsgevonden.
13. MARUG Cursussen
Voor een van de MARUG cursussen is er een nieuwe en goedkopere partij gevonden waardoor de
lasten lager zijn. Als gevolg hiervan is de deelnemersbijdrage verlaagd.
Resultaat
Door het jaar heen is er gekeken waar er waarde gecreëerd kon worden voor onze leden. Dit
resulteerde in een extra investering in een aantal evenementen, het actieve ledencadeau, verlaging
van de prijzen van de cursus en in een voorziening voor het beleidspunt ‘expanding and improving the
(online) presence of the MARUG’. Er is voor gekozen om het positieve resterende resultaat van dit
boekjaar bij te schrijven op de spaarrekening.
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4.8 Goedkeuring
Verklaring van de Kascontrolecommissie
Ingevolge de opdracht van de Algemene Ledenvergadering d.d. 27 mei 2019 hebben wij de financiële
cijfers voor het boekjaar 2018-2019, begonnen op 1 mei 2018 en eindigend op 30 april 2019, van de
Marketing Associatie Rijksuniversiteit Groningen gecontroleerd.
Op grond van de door ons uitgevoerde controle is niets gebleken waaruit wij zouden moeten
concluderen dat de cijfers geen getrouw beeld geven.
Groningen, 14 mei 2018
De kascontrolecommissie 2018-2019,

Loy Lowik
Penningmeester
MARUG Bestuur 2016-2017

Robin Schoonveld
Penningmeester
MARUG Bestuur 2017-2018
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5.Actieve Leden 2018-2019
MARUG Bestuur

Frank Oude Avenhuis
Fleur Kamp
Bob Berends
Job Wentink
Julia Weekenstroo
Claudia de Boer

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Externe Betrekkingen
Interne Betrekkingen
PR & Promotie

MARUG Conference Bestuur

Sanne Fleur Niers
Gerbert Lozeman
Robin Zijlstra
Nina ter Beest
Elske van Randwijk
Maartje Lensink

Voorzitter
Externe Betrekkingen I
Penningmeester & Externe
Betrekkingen II
PR & Promotie
Thematiek, Sprekers & Secretaris
Dagorganisatie

Nationale Marketing Strijd Bestuur

Joey Nijnens
Noël Klein Gunnewiek
Etienne Kick
Elieke Weites
Evi Gorter
Pam Coffeng

Voorzitter
Penningmeester & Secretaris
Externe Betrekkingen I
Externe Betrekkingen II
Marketing coördinator
Dag coördinator

ComMa Congres (2018)

Denise Pizzimenti
Romy Elshof
Anna van Prooijen
Avin Ghafor
Esmée Stofbergen

Voorzitter
Externe Contacten &
Penningmeester
Thematiek & Sprekers
Dagorganisatie
PR & Promotie

ComMa Congres (2019)

Maureen Elshof
Lisanne Mees
Wytske Veldmans
Corinne Kenters

Voorzitter & Externe Contacten
Thematiek & Sprekers
Dagorganisatie & Penningmeester
PR & Promotie

Commercial Night

Celine Suijkerbuijk
Giuseppe Mininni
Vasilis Sarakiniotis
Marrit Woudstra

Chairman
Theme & Speakers
PR & Promotion
Day Organisation
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Conference Dagorganisatie

Emma Stiphout
Julie Vergroesen
Karlie Zondag
Gerwin Hooghoudt

Productsponsoring
Promotie
Media, Techniek & Organisatie
Acquisitie

EBF/MARUG Recruitment Days (2018) Mike ten Broeke
Kelvin Chen
Diederik Dekker
Floris Ganzeboom
Anne-Sophie de Jong
Mandy van Essen
Camilla Bodewes

Voorzitter
Penningmeester
Bedrijfscontacten I
Bedrijfscontacten II
Dagorganisatie
Logistiek & Planning
PR & Promotie

EBF/MARUG Recruitment Days (2019) Fons Halsema
Philippine van Vliet
Ties Kemperink
Leonora Hein
Julia Sinke
Julian Krops
Mirre Debets

Voorzitter
Penningmeester
Bedrijfscontacten I
Bedrijfscontacten II
Dagorganisatie
Logistiek & Planning
PR & Promotie

International Marketing Experience

Merel Husken
Juliet Knipmeijer
Lisa Verhoef
Eline Nelis
Daniek Verdonk

Voorzitter
Externe Betrekkingen
PR & Promotie
Thematiek & Sprekers
Weekorganisatie

Marketing Consultancy Group 1

Laura van der Velde
David Spelbos
Bram Huiskes
Jamie Geluk
Beau Huisman
Nicky Strijker

Marketing Consultancy Group 2

Mark van Dijl
Wytse Douma
Mark Slump
Florian Klatt
Tom Baltussen
Wouter Venema

Projectleider
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MARUG Campus Recruiters

George Radix
Mijnhardt Draaijer
Florine van Helsdingen
Elise Thiescheffer
Marc van Eck
Redmer Nijboer

Master Marketing Team Fall

Senne Aarssen
Florine van Helsdingen
Elisa Thiescheffer
Ella Burgoyne
Radost Vasileva

Voorzitter
Externe Betrekkingen I
Externe Betrekkingen II
PR & Promotie
Dagorganisatie & Penningmeester

Master Marketing Team Spring

Hester Huisman
Diede Wieldraaijer
Irma Kootstra
Susan Bezemer
Femke Sougé

Voorzitter
Externe Betrekkingen I
Externe Betrekkingen II
PR & Promotie
Dagorganisatie

Media Team

Stephanie Beld
Jessica de Vries
Vincent Pool
Albert Vlietstra
Marnix Helfferich
Jasper Morsink
Ruben Zeevat
Whitney Raskeyn
Karlie Zondag
Rowdy Bijl
Jonathan Scheepers
Liza Alexhauser

Voorzitter/Blogger
Blogger
Blogger
Blogger
Editor/Chef Analytics/Designer
Editor/Blogger/Designer
Editor/Blogger
Blogger/Chef Special
Editor
Blogger/Designer
Blogger
Blogger

Mind over Marketing

Ruben Naterop
Johan Heidemans
Koen Molendijk
Melissa Lyklema

Voorzitter
Thematiek & Sprekers
Dagorganisatie
PR & Promotie

Promotie- en Activiteitencommissie

Rosanne Noorda
Mingke Schilstra
Janita Zantinge
Ashley Slootman
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Ambassadeurs

Marijke van Ark
Hilgo Gabriels
Laura van de Merwe
Boudewijn Schrijver
Ramon Sloof
Wilbert van der Woude
Wencke Lesterhuis

Raad van Voorzitters

Fleur Kamp
Bas Wagenmaker
Nick van de Gevel
Nienke Kroes

Voorzitter Bestuur 2014/2015
Voorzitter Bestuur 2015/2016
Voorzitter Bestuur 2016/2017
Voorzitter Bestuur 2017/2018

Kascommissie

Loy Löwik
Robin Schoonveld

Penningmeester Bestuur 2016/2017
Penningmeester Bestuur 2017/2018
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6. Jaarplanning 2018-2019
2018
Augustus
13-17

KEI-week

September
3
3
7
10
14
6
17-21

Introdag MSc Marketing studenten
(Pre-) MSc Marketing Borrel
SPSS Course
SPSS Course
SPSS Course
MARUG Openingsfeest
MARUG Promotieweek

Oktober
3
4
11
26

MARUG/FEB MSc Marketing Career Day
MARUG Borrel
MARUG/Commotie ComMa Congres
MARUG Plus Borrel

November
8
9
10-11
12
12
13
15
19
20-24
26

Plus Inhoudelijke Activiteit
MSc Marketing Borrel
Actieve Leden Weekend
MARUG HALV
R Course
L’Oréal Escape Room
MARUG Borrel
R Course
MARUG Dublin Inhousetour
R Course

December
3
4
6
10
10-13
18

R Course
Mind over Marketing
PACjesavond, MARUG Borrel
R- cursus
EBF/MARUG Recruitment Days
(Pre-) Master Marketing Evenement
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2019
Januari
10
31
31

MARUG Nieuwjaarsborrel
MARUG Borrel
Inhousedag Traffic4U

Februari
4
5
5
7-8
11
15
16
18
26

Google Analytics Course
Introdag MSc Marketing studenten (Februari)
(Pre-) MSc Marketing Borrel
Nationale Marketing Strijd
Google Analytics Course
Inhousedag Storm Digital
MARUG Plus Borrel + Oud Besturen Dag
Google Analytics Course
MARUG Marketing Conference

Maart
4
7
14
14
15

Google Analytics Course
MARUG Borrel: Voorzitter Bekendmaking
MARUG Intelligence Event
Loyalty Management Nederland diner
MARUG Actieve Leden Activiteit

April
10
11
14-21
30

(Pre-) MSc Marketing Borrel
MARUG Borrel: Bekendmaking Kandidaatsbestuur 2019-2020
MARUG International Marketing Experience (IME)
Commercial Night

Mei
2
9
9
24
27
30

MARUG Borrel
InDesign cursus
Inhousedag Emark
Actieve Leden BBQ
MARUG ALV
MARUG Borrel

Juni
26
22

(Pre-) MSc Marketing Borrel
Plus Grachtenborrel
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