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Voorwoord
Groningen, 13 november 2017
Beste lezer,
Op 29 mei 2017, inmiddels alweer bijna een half jaar geleden, zijn wij ingetreden als het 37e MARUG
Bestuur en hebben we onze beleidsplannen gepresenteerd. In het afgelopen half jaar hebben we de
focus gelegd op het uitvoeren en opzetten van onze speerpunten, wat naar onze eigen mening erg
goed gaat.
Ten eerste zijn we bezig geweest met het personaliseren van het communicatiesysteem en het
moderniseren van onze informatieverwerking. Dit hebben we onder andere gedaan door de
MARUG-app beschikbaar en functioneel te maken. Ook hebben we grote stappen gezet in het
consistent maken van onze promotionele uitingen en het efficiënter werken met onze beschikbare
data. Daarnaast zijn we begonnen met het vergroten en beter benutten van de kennis over interne
en externe stakeholders door studentleden persoonlijker te benaderen en het contact tussen alumni
en studenten te stimuleren. Tot slot hebben we veel tijd gestoken in het versterken van de MSc
Marketing positie door de MSc Marketing Intelligence track meer te promoten bij bedrijven en alle
MSc Marketing studenten meer bij de MARUG te betrekken.
In dit halfjaarlijks verslag wordt verder ingegaan op de uitwerking van deze beleidsplannen en de
resultaten die hiermee tot nu toe geboekt zijn. Mochten er vragen ontstaan na het lezen van dit
halfjaarlijks verslag beantwoorden wij deze graag op de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering
op 13 november in El Txoko.
Met vriendelijke groet,
Het MARUG Bestuur 2017-2018,

Nienke Kroes
Voorzitter

Roelof Takens
Secretaris

Robin Schoonveld
Penningmeester

Freek van Haarlem
Externe Betrekkingen

Britt Piket
Interne Betrekkingen

Annejet van der Vegte
PR & Promotie
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Notulen Algemene Ledenvergadering 29 mei 2017
Datum:
Locatie:
Tijd:
Technisch voorzitter:

29 mei 2017
Van Swinderen Huys
19.30 uur
Kjeld Vissers

Aanwezig:
Jochem Lubsen, Annabelle Waldus, Rosanne Kroon, Tijmen Oudshoorn, Hylke Kroon, Eline Nieboer,
Britt van Veen, Sven Goos, Kevin Bood, Deniz Guzel, Eline de Groot, Hannah Kistemaker, Eline Klaver,
Femke Sougé, Annely Kemink, Fleur Bastin, Anmarie Germs, Fleur Schouten, Emma Braams, Ibrahim
Barbery, Julian Lo, Christel Overmars, Loy Löwik, Lex Ditzel, Loes Kistemaker, Nynke Rozema, Leo
Wijnstra, Femmina Petrusma, Maaike Kort, Lisanne Venema, Lisa Holtjer, Robin Gringhuis, Thomas
Jonkman, Evi Gorter, Suzanne Busch, Jesse Boeijenga, Michiel Hilderink, Joost van Greunsven,
Wouter Reuvers, Carmen Hoormann, Sim Kersten, Judith de Jonge, Lotte Post, Sander Fillet, Nick van
de Gevel, Martijn Diekmann, Maaike van Os, Annejet van der Vegte, Britt Piket, Kjeld Vissers, Freek
van Haarlem, Roelof Takens, Nienke Kroes, Miranda Leijen, Thomas Louter, Daan de Weger, Robin
Schoonveld, Maylen de Koning, Maarten Franken, Jarno Wilms, Machtelt Eggink, Cyril Kuipers, Mike
van Oudshoorn, Talitha la Macchia, Claudia de Boer, Bibi Loman, Tim Louwman, Frederique
Baurichter, Bram Huiskes, Lisa Foppen, Lotte Logher, Max Krekelberg, Iris Mulder, Amber Zijlstra
1. Opening
Kjeld Vissers opent de Algemene Leden Vergadering om 19.39 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 stukken.
5. Vaststellen notulen HALV 14 november 2016
De notulen worden goedgekeurd.
6. Secretarieel jaarverslag 2016-2017
Nick van de Gevel geeft een korte presentatie.
7. Mogelijkheid tot vragen over het secretarieel jaarverslag 2016-2017
Tijmen Oudshoorn:
Bedankt voor je presentatie Nick, ik vind echt dat jullie iets fantastisch
hebben neergezet afgelopen jaar. Maar ik begreep uit je presentatie begreep
ik niet helemaal goed hoe concreet en waar precies die mogelijkheden liggen
voor de nieuwe vak koppeling in de Bachelor.
Nick van de Gevel:
Het is meer dat na de evaluatie was er zo veel enthousiasme vanuit de
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Tijmen Oudshoorn:
Nick van de Gevel:
Tijmen Oudshoorn:
Leo Wijnstra:

Nick van de Gevel:
Leo Wijnstra:

Nick van de Gevel:
Leo Wijnstra:
Nick van de Gevel:

Leo Wijnstra:
Nick van de Gevel:
Maaike van Os:

Leo Wijnstra:

Nick van de Gevel:
Maylen de Koning:
Leo Wijnstra:
Nick van de Gevel:
Leo Wijnstra:
Nynke Rozema:

Nick van de Gevel:
Nynke Rozema:
Nick van de Gevel:
Martijn Diekmann:
Nynke Rozema:
Loes Kistemaker:

Nick van de Gevel:

vakgroep marketing en vanuit ons en ook dus goed beoordeeld vanuit
studenten dat we de mogelijkheden zijn gaan onderzoeken maar concreet
zijn we nog niet.
Maar wat hebben jullie dan precies onderzocht?
Dat ze openstaan voor een andere vak koppeling maar we zagen geen
vakken waar we dat nu voor konden doen in dit jaar.
Oké, dank je wel.
Yes. Ja Nick, bedankt voor je presentatie. Mooie dingen hebben jullie
behaald. Sowieso ook op het gebied van internationalisatie. Ook hebben we
een deel wel een beetje samen in gedaan. Ik ben wel heel benieuwd wat je
het nieuwe bestuur gaat meegeven op het gebied van internationalisatie?
Ik denk dat je dat zometeen gaat zien; ja ik laat dat aan hen over.
Misschien een vraag aan jullie, want het was natuurlijk zo dat MARUG
Conference nog niet in het Engels was georganiseerd. Is het wel de bedoeling
om dat volgend jaar wel te doen?
Dat is echt iets voor MARUG Conference bestuur. Dus daar willen we hen in
adviseren, maar wel de keuze in vrijlaten.
Wat zou jullie advies daar in zijn?
Weet ik nog niet, wat ons advies was om het in het Nederlands te doen, aan
het oude MARUG Conference bestuur. Maar wat het advies is van het
nieuwe bestuur weet ik niet.
Oké. En je zegt onderzoek heeft uitgewezen dat de cookiemelding niet nodig
is op de MARUG website. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja. Zou jij dat kunnen uitleggen Maaike?
Ja de content die wij op de website hebben en de manier waarop wij
gegevens gebruiken is niet nodig om daar een cookiemelding voor te
gebruiken. Mochten we dat wel gaan doen in de toekomst dan kunnen we
dat per direct er op zetten.
Oké. En jullie hebben je gefocust op de pre-masterstudenten. En dat is
natuurlijk een mooi, moeilijk beleidspunt. En ik vroeg me af hoeveel meer
leden er actief geworden zijn bij de MARUG in vergelijking met vorig jaar?
Qua pre-master leden.
Pre-master marketing studenten meer actief bij de MARUG in vergelijking
met vorig jaar. Dan moet ik even tellen. Maylen, weet jij dat zo uit je hoofd?
Het waren er vorig jaar nul, dit jaar vier.
Vierhonderd procent toename dus.
Ja, ja!
Oke, dank je wel.
Dank je wel voor je presentatie Nick. Ik had een vraagje over de Germany
Inhouse Tour. Je zei dat het internationale studenten waren, waren dat
allemaal Duitse studenten of verschillende.
Nee niet allemaal Duitse studenten, verschillende nationaliteiten.
Dus de vraag uit Duitsland was wel voor meerdere nationaliteiten?
Ja, ja.
We hadden acht nationaliteiten mee, dus best wel veel.
Dank je wel.
Ik heb een vraagje over het actualiseren van de ledenadministratie. Jullie
hebben aangegeven dat jullie hiervoor drie verschillende methoden hebben
gebruikt, maar ik vroeg me af welke al het meest effectief kan worden
omschreven?
Dit is heel moeilijk te meten omdat we ook niet precies zien hoeveel
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Loes Kistemaker:
Nick van de Gevel:
Loes Kistemaker:
Thomas Jonkman:
Sim Kersten:
Tim Louwman

Nick van de Gevel:

Tim Louwman:

Nick van de Gevel:

Tim Louwman:

Nick van de Gevel:
Tim Louwman:
Nick van de Gevel:

Tim Louwman:

Nick van de Gevel:

Tim Louwman:

studenten naar aanleiding van bijvoorbeeld een pop-up de gegevens hebben
gewijzigd want daar krijgen we geen melding van. Dus daar hebben we
weinig inzicht in. We hebben gewoon zoveel mogelijk gedaan om het up-todate te houden.
En weten jullie wel hoeveel mensen op de link in de nieuwsbrief hebben
geklikt?
Het is meetbaar gemaakt, en tien procent.
Oke dank je wel.
Mijn vraag is al beantwoord.
Ja mijn vraag is ook al beantwoord
Nick, dank je wel voor je presentatie. Ik denk dat jullie iets heel leuks
neergezet hebben. Even over inderdaad de actualisering van de
ledenadministratie. Je zegt van er komt één keer een pop-up als je inlogt, die
heb ik toevallig al gezien toen ik laatst naar de ALV stukken aan het zoeken
was. Maar komt die dan nog een keer terug want ik snapte niet helemaal
hoe je dat, dus hij komt niet meer nog een keer terug zeg maar als ik over
een jaar weer inlog dat die dan weer tevoorschijn komt.
Tenzij dat opnieuw weer in samenwerking met Genkgo opgezet wordt dat
zou kunnen, maar in principe hebben wij het één keer gedaan zodat je niet
elke keer als je inlogt die pop-up langs hoeft.
Even kijken. Ja. Je had het over die blog die door een internationale student
geschreven was, dat er ook best wel vaak is die bekeken, heb je een idee hoe
vaak?
Ik heb het tijdens de HALV genoemd, volgens mij honderdachtendertig keer,
ik zal het nog een keer teruglezen. Honderdzevenendertig, ik zat er niet ver
vanaf.
En je had het over vijftig procent aanmeldingen van de internationale
studenten via Engelstalige cursussen. Zijn dat ook dan uiteindelijk de aantal
deelnemers vijftig procent is, of was er een maximum aantal en heb je
moeten selecteren?
Er was één cursus niet open voor internationale studenten, dus die heb ik
niet meegerekend.
Nee snap ik.
Maar van de drie cursussen, bijvoorbeeld zestig plekken, en dertig daarvan,
de aanmeldingen daarvan waren internationale studenten, dus die hebben
ook deelgenomen.
Ja, de laatste vraag nog. In de ALV stukken staat dat er nog geen opzet is of
dat er eigenlijk geen introductie dat is voor pre-masterstudenten. Is die, is er
wel een idee voor om dat te gaan doen met de vakgroep marketing om daar
ook een algemene introdag voor te organiseren of is dat eigenlijk bijna niet
mogelijk omdat.
Ja de introductie van de pre-Master is algemeen, dus niet specifiek voor
marketing, en dan is het niet alleen onze doelgroep, dus hebben we
daarvoor besloten om niet daar te promoten.
Oké, dank je wel.

8. Tweede vragenronde
Jochem Lubsen:
Nick, nog bedankt voor je presentatie. Jullie hebben een takenpakket en
richtlijnen opgesteld voor de International Ambassadors. Wat voor taken
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Nick van de Gevel:
Martijn Diekmann:

Jochem Lubsen:
Martijn Diekmann:

Nick van de Gevel:

Jochem Lubsen:
Martijn Diekmann:
Jochem Lubsen:
Carmen Hoormann:

Nick van de Gevel:
Carmen Hoormann:
Nick van de Gevel:
Carmen Hoormann:
Nynke Rozema:

Nick van de Gevel:
Maylen de Koning:

vallen hieronder.
Kun jij daar wat meer over vertellen?
Ja het is vooral gewoon de taak van de International Ambassadors dat ze een
gezicht krijgen, dat ze dus door middel van filmpjes en blogs. Het zijn actieve
leden de International Ambassadors hebben we voor gekozen. Dus vooral
gaat daar meer werk in zitten, en de rest is vooral, ja, informatief.
Worden ze ook vaak benaderd door internationale studenten?
Ze zijn in januari aangesteld, en de eerste promotie is er in februari
uitgegaan, dus we verwachten vooral dat het zijn vruchten af gaat werpen in
volgend jaar, begin volgend jaar dat het echt gaat lopen. Maar de taak tot nu
toe is vooral dat we, we hebben inderdaad dat filmpje dat we gaan
promoten opnieuw binnenkort en daarnaast het interview. Ja het is dus
weer lastig meetbaar in hoeverre dat internationals er van overtuigt. Of ze al
daadwerkelijk benaderd zijn, ja tuurlijk zijn ze wel benaderd, maar of het
specifiek voor commissies, ja dat is blijft moeilijk meetbaar.
Als ik daarop mag aanvullen hebben we wel een stijging gezien van bijna
honderd procent in het aantal internationale studentleden, maar of je dat
echt alleen kan toeschuiven aan het aanstellen van de International
Ambassadors dat is natuurlijk moeilijk, omdat we meer gedaan hebben aan
de internationalisering, en niet alleen wij bijdragen aan internationalisering.
Maar deze International Ambassadors blijven dan volgend jaar aan.
Eén in ieder geval, ja.
Dank je wel.
Allereerst Nick, dank je wel voor je presentatie. Ik heb nog een vraag over de
Germany Inhouse Tour. Ik zag dat jullie zestien plekken hadden, maar of
zestien mensen mee gingen, maar ik vroeg me af hoeveel plekken hadden
jullie?
In principe is dat gewoon gegaan op inschrijving dus er waren zestien
aanmeldingen, en dus zestien plekken. Gewoon zoveel mogelijk.
En zou je daar volgend jaar nog capaciteit uitbreiden, of zou je aanbevelen
van, goh we laten het eerst bij zestien, twintig plekken.
Als daar vraag naar is, en als het nieuwe bestuur daar aandacht aan wil
besteden, dan kan dat.
Dat was mijn vraag, dank je wel.
Ik had nog een vraagje over jullie Master Marketing Team. Je zei net dat de
activiteiten open waren voor pre-masterstudenten. Is de commissie ook
open voor pre-masterstudenten.
Nee, nog niet. Zeg ik dat goed?
Ja, dat klopt.

Het secretarieel jaarverslag 2016-2017 wordt vastgesteld.
9. Financieel jaarverslag 2016-2017
Loy Löwik geeft een korte presentatie.
10. Mogelijkheid tot vragen over het financieel jaarverslag 2016-2017
Hylke Kroon:
Loy, dank je wel voor je presentatie. Altijd helder en to the point, dat is goed
om te zien wederom. Ik had even een vraagje over de vooruitontvangen
bedragen die op de balans staan. Het is toch nog een redelijk aanzienlijk
bedrag, en ik dacht zo’n zesduizend euro. Voor welke evenementen heb je
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Loy Löwik:

Hylke Kroon:

Loy Löwik:

Hylke Kroon:
Loy Löwik:
Hylke Kroon:
Loy Löwik:

Hylke Kroon:
Tim Louwman:

Loy Löwik:

Tim Louwman:
Loy Löwik:
Tim Louwman:
Loy Löwik:
Tim Louwman:
Loy Löwik:

Tim Louwman:
Leo Wijnstra:

die al ontvangen? Ja het gaat over een flink bedrag.
Vooruitontvangen bedragen. Hierzo, ja. Grachtenborrel, Commercial Night
en nog eentje, weet ik even niet. En daarnaast een bedrijf wat in het
verleden, Henkel was dat, die hebben in het verleden partnership dubbel
betaald. Dat is al drie jaar geleden, die hebben tot altijd, tot nu toe nog
steeds daarop laten staan. Maar ik denk dat die aankomend jaar een keertje
gaat vrijvallen.
Dan had ik nog een vraagje over de storneringen van de incasso wat ik me
namelijk afvraag is, omdat het er best wel wat meer waren dan je had
verwacht, wat ga je je opvolger adviseren om dat, ja, toch te minimaliseren.
Het is heel lastig want je hebt heel vaak bankrekeningnummers die dan niet
kloppen ineens, geeft een bank aan, dus daar kun je eigenlijk weinig mee.
Tenzij je contactgegevens hebt van die persoon, dan kun je ze misschien
mailen om het bankrekeningnummer te updaten wat we nu natuurlijk ook al
via de website hebben gedaan. Stel dat je ontdekt dat iemand structureel
storneert, dan gooi je hem op een gegeven moment uit het ledenbestand.
Dus dat zou dan het advies zijn.
Even kijken. Dan gaf je nog aan dat je een voorziening had gemaakt voor het
beleid van jullie opvolgers.
Klopt.
Wat is daar precies de reden voor geweest?
Daar was ruimte voor. En kijkend naar het beleid van het nieuwe bestuur zijn
er eigenlijk niet heel veel punten waar echt grote investeringen nodig zijn.
Maar dit is wel iets als je daar geld bij hebt kan het tot een heel mooi
resultaat leiden. En aangezien wij daar geld voor hadden hebben we daar
ruimte voor gemaakt. Ja?
Oké.
Loy, dank je wel voor je presentatie. Ik heb Toos thuis gelaten dus ik mag het
even doen. Net als vorig jaar, of tenminste, net als vorig jaar zijn de
debiteuren vrij hoog. Heb je daar een reden voor? Dat het nog steeds hoog
is?
Een groot deel van het bedrag van die achtenveertigeneenhalfduizend, dat
zit hem op de EBF met de subsidies en de Recruitment Days. Dus dat
verklaart al vijfentwintigduizend hiervan. Dus dan valt het daarnaast wel
mee.
Oké. Heb je dan ook al overwogen om de inningsperiode misschien te
verkorten?
Bij de EBF?
Ja, of bij bedrijven gewoon om te zeggen van dat ze iets eerder moeten
betalen?
Nou Hylke.
Of hoe ga je dit aan je opvolger meegeven?
In principe hebben wij een betalingsperiode van dertig dagen. Bedrijven
geven daar geen moer om dus dan bel je daar achteraan, en uiteindelijk
komt het geld altijd binnen. Dus ik maak mij daar niet heel druk over.
Dank je wel.
Ik had nog een vraag voor de voorziening voor die Data Driven Creativity. Ik
neem aan dat als je een voorziening maakt voor het volgende jaar, dat je er
ook goed over hebt nagedacht waar je dat aan wilt besteden? Kun je me iets
concreets vertellen waaraan dat geld uitgegeven gaat worden, hoe zorg je
ervoor dat ze toch het geld goed gaan gebruiken?
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Loy Löwik:

Leo Wijnstra:

Het plan is nog niet helemaal concreet, maar waar je bijvoorbeeld aan kan
denken is een professionele partij die jou gaat helpen met het verzamelen en
analyseren van die data.
Oké.

11. Tweede vragenronde
Het financieel jaarverslag 2016-2017 wordt vastgesteld.
12. Voorstel tot wijziging huishoudelijk reglement
Nick van de Gevel geeft toelichting over de wijziging van het huishoudelijk reglement
Er is geen stemming gewenst.
De wijziging in het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd.
13. Aanstellen Raad van Voorzitters MARUG 2017-2018
Janiek Moes, Fleur Kamp, Bas Wagenmaker en Nick van de Gevel worden aangesteld.
14. Dechargeverlening Raad van Voorzitters MARUG 2016-2017
Dick van Veldhuizen, Janiek Moes, Fleur Kamp en Bas Wagenmaker worden gedechargeerd.
15. Aanstellen Raad van Toezicht MARUG Marketing Conference 2017-2018
Nick van de Gevel, Loy Löwik en Martijn Diekmann worden aangesteld.
16. Dechargeverlening Raad van Toezicht MARUG Marketing Conference 2016-2017
Bas Wagenmaker, Coen Zweers en Ludo Prinzen worden gedechargeerd.
17. Aanstellen Kascontrolecommissie MARUG 2017-2018
Coen Zweers en Loy Löwik worden aangesteld.
18. Dechargeverlening Kascontrolecommissie MARUG 2016-2017
Michel Koldenhof en Coen Zweers worden gedechargeerd.
19. Aanstellen Kascontrolecommissie MARUG Marketing Conference 2017-2018
Loy Löwik en Robin Schoonveld worden aangesteld.
20. Dechargeverlening Kascontrolecommissie MARUG Marketing Conference 2016-2017
Coen Zweers en Loy Löwik worden gedechargeerd.
21. Installatie MARUG Bestuur 2017-2018
Nienke Kroes, Roelof Takens, Robin Schoonveld, Freek van Haarlem, Britt Piket en Annejet van der
Vegte worden geïnstalleerd.
22. Dechargeverlening MARUG Bestuur 2016-2017
Nick van de Gevel, Maaike van Os, Loy Löwik, Martijn Diekmann, Maylen de Koning en Miranda
Leijen worden gedechargeerd.
23. Pauze
Eindigt om 21:03
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24. Beleid MARUG Bestuur 2017-2018
Nienke Kroes geeft een korte presentatie.
25. Mogelijkheid tot vragen over het beleid MARUG Bestuur 2017-2018
Leo Wijnstra:

Nienke Kroes:

Leo Wijnstra:
Nienke Kroes:

Leo Wijnstra:

Nienke Kroes:

Leo Wijnstra:
Tim Louwman:

Nienke Kroes:

Tim Louwman:

Nienke Kroes:
Tim Louwman:

Nienke, bedankt voor je presentatie. Het zijn heel wat punten die jullie in
jullie beleid hebben opgeschreven. Ik heb nog wel een aantal vraagjes. Ik zal
meteen even door gaan naar de volgende vraag, want de eerste hoorde ik bij
Tim al. Even kijken wat het was hoor. Ja, die duizend euro die door jullie
voorziening betaald is voor Data Driven Creativity. Ik toch nog niet helemaal
hoe dat terugkomt in jullie beleidspunt. Kun jij daar misschien iets meer
uitleg over geven?
Nou, zoals Loy net ook al zei is dit nog niet heel specifiek bedacht, zijn we
nog mee bezig. Wel zou er dus een mogelijkheid kunnen zijn dat we met een
externe partij gaan kijken naar de mogelijkheden in Data Driven Creativity
omdat we er zelf ook geen experts in zijn. Dus ja meer een externe bron
inschakelen voor hulp dat is het enige wat ik er nu echt over kan zeggen.
Oké, want in hoeverre denken jullie dat jullie zelf die data kunnen gaan
verzamelen?
Nou, ik niet. Maar we zijn er mee bezig, als in, we zijn er naar aan het kijken.
Van wat zijn de mogelijkheden en welke data willen we analyseren, op welke
manier. Ja, dat.
Oké, wat ik terug zie in jullie beleid is dat jullie de MARUG-Pool proberen te
vergroten, door onder andere Plussers te betrekken, maar ook door het een
klein beetje meer verplicht maken. Wat zijn volgens jullie de nadelen voor
het vrijblijvend maken, dat je vrijblijvend lid wordt van de MARUG-Pool dat
dat weg valt zegmaar. Dus dat het nu een soort van verplichting wordt dat je
lid moet zijn van de MARUG-Pool.
Nou het is niet perse een verplichting. Het is meer een vorm waarin je in de
MARUG-Pool zit. Als jij alsnog aangeeft geen interesse te hebben in wat dan
ook, dan heb je er ook geen last van of wat dan ook. En stel je hebt juist dus
interesse in een commissie of juist dus wel recruitment, dan blijft dat
gewoon. Dus het is juist iets positiefs en een uitbreiding op wat het nu is.
Oké, dank je wel.
Nienke dank je wel voor je presentatie. Dank je wel Leo, dat je deze vraag
aan mij liet. Ik vernam net bij je voorgangers iets over dat de app toch wel
eigenlijk iets was wat er misschien uit zou moeten, of in ieder geval waar niet
vanaf gekomen kon worden, of het was niet helemaal duidelijk. Jullie gaan
nu toch wel weer tijd investeren in de nieuwe MARUG app. Kan je me daar
iets meer over uitleggen?
Ja we hebben van een specialist als in een externe partij vernomen dat er
goede mogelijkheden zijn om de app wel te laten werken, en er zijn ook al
stappen ondernomen die hem verbeterd hebben, dus wij denken wel dat dat
echt moet lukken, aangezien alles tegenwoordig een app heeft, dus de
MARUG ook.
Goed. Voor de rest heb je gezegd dat de betrokkenheid van de MARUG
Plussers wil gaan begroten. Onder andere door ze eigenlijk meer in contact
te brengen met je studentleden.
Ja.
Nog niet ingaande op het financiële deel van die dingen, van je jaarverslag.
Denk je niet dat je jezelf in je eigen vingers gaan snijden qua recruitment?
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Nee, want we gaan een balans zien te vinden tussen onze recruitment
functie behouden als MARUG natuurlijk. En toch, ja, een stukje contact met
de Plussers. Er moet een balans in te vinden zijn die beide partijen niet trekt.
Oké. Daarnaast wil je je activiteitenaanbod gaan personaliseren naar de
aanvraag van bedrijven. Wat nou als je evenement hebt met twee bedrijven,
en die willen totaal de andere kant op alle twee. Zeg maar de een wil die
kant op, naar links, en de andere wil naar rechts. Hoe ga je je hierop
aanpassen?
Eerst inventariseren bij de bedrijven voor je bedrijven kiest waarmee je gaat
werken, en dan zorgen dat ze beiden op een lijn zitten. En anders het bedrijf
laten voor wat het is.
Oké. Je voorgangers hebben enorm veel ingezet op internationalisering. In
hoeverre heb je nagedacht om toch wel de ALV ook in het Engels te doen?
Ja, het is wel de revue gepasseerd, maar, ja, voor nu nog niet. Aangezien, ze
hebben hele grote goede stappen genomen in de internationalisatie, maar
toch een groot percentage is nog Nederlands, en dit vergemakkelijkt de boel
wel op zo’n ALV. Dus ik denk dat het voorlopig nog even zo blijft. Maar wie
weet, over twee jaar, ja. Het kan.
Ja, dank je wel.
Ja, bedankt voor je presentatie. Even over die honderd procent
dekkingsgraad. Ik vroeg me af, wat is jullie huidige dekkingsgraad?
Zesentachtig procent, dus dat moet lukken.
Ambitieus zou ik zeggen. Denk je dat het realistisch is om inderdaad het
percentage op honderd procent te zetten, aangezien er altijd wel een deel is
dat eigenlijk niets met een studievereniging te maken wil hebben, binnen
zo’n master.
Ja dat zijn vooral, het laatste stukje, de internationale studenten natuurlijk
die vooral met studie bezig zijn, en misschien minder behoefte hebben aan
een studievereniging. Maar ja, zeker ook met hulp van onze International
Ambassadors denken we dat dit wel mogelijk moet zijn. En ja, ambitieus
plan, maar dat. Ja.
Dus over een jaartje staan we hier met een honderd procent dekkingsgraad.
Ja.
Mooi, dank je wel. Dan nog één vraagje. Even kijken. Over de Marketing
Classes. Je zei dat het nog niet zo concreet was met welke vakken jullie dat
gingen doen. Ik zie een paar vakken staan. Zouden jullie, wanneer dat
concreter wordt, dat even met ons overleggen? Met onze opvolgers
waarschijnlijk ook?
Jazeker, ja, dat sowieso.
Ik had een vraagje over de app die jullie willen gaan introduceren. Zal het zo
zijn dat je voor alle evenementen via de app kan inschrijven, of alleen voor
bepaalde?
Het is zeker ons doel dat je voor alles je kunt inschrijven via de app. Maar we
introduceren hem dus niet, maar gaan hem nieuw leven inblazen want hij
bestaat. Maar ja.
Met evenementen waar dan een cv voor nodig is, dan is het de bedoeling dat
je die later apart kan toesturen, of dat wordt ook op een of andere manier in
de app geïntegreerd.
Daar moeten we nog naar kijken. Maar als dat via de app mogelijk is, dat
moeten we nog afstemmen met degene met wie we dat doen, maar dan zou
dat via de app kun je dat misschien ook wel uploaden. Maar anders doe je
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dat via de website.
Oké dank je wel.
Ik heb mijn hand niet opgestoken.
Nienke bedankt voor je presentatie. Allemaal gefeliciteerd natuurlijk met
jullie beleid. Ik had eigenlijk een vraag over internationalisatie. Jullie hebben
dat als jullie beleid overgenomen. Toch zie ik er eigenlijk weinig van terug in
jullie beleid. Wat is jullie eigenlijk algemene houding naar aanleiding van dit
punt?
Nou, het is geen beleidspunt omdat het meer, we gaan het optimaliseren of
continueren, dus niet heel relevant om echt zelf op te nemen in ons beleid.
Maar ja, we willen gewoon doorgaan zoals onze voorgangers al heel goed
bezig zijn, dus ja, daar staan we positief tegenover. Het gaat goed.
Kunnen we ook echt concrete stappen in deze richting verwachten en op
welk gebied dan?
Niet perse nieuwe stappen. Wel bijvoorbeeld dus in zo’n Media Team dat we
willen naar de helft in het Engels. Ook zullen er nog steeds commissies
openstaan voor internationals. Dus we gaan gewoon kijken hoe dat gaat, en
ja, zoals afgelopen jaar gezien ging dat goed.
Oké, en Tijmen vroeg net iets over die laatste zeg maar veertien procent. Als
jullie dan niet verder inzetten op, of eigenlijk geen grote stappen verder
maken, hoe verwacht je dan toch die laatste veertien procent, vooral
internationals, binnen te krijgen? Terwijl de kern van je organisatie eigenlijk
zo Nederlands blijft.
Nou door sowieso dus die Introduction Day groter aan te pakken waar juist
wel veel internationals op af komen omdat ze hier nieuw zijn en dan is het
een goede introductiedag. En ook zijn er Master Marketing borrels en dat
soort dingen waar, ja, waar ze wel in contact kunnen komen met de MARUG.
Oké, dus wat kunnen we zeg maar concreet van jullie verwachten wat
bijvoorbeeld jullie advies aan de Conference voor dit jaar over de voertaal?
Nou zoals net ook al inderdaad is gevraagd voor komend jaar ligt dat nog
open. Het advies van het oude bestuur is dus Nederlandstalig. En verder mag
de Conference daar zelf ook een mening zeggen. Maar wij zullen het advies
van het oude bestuur denk ik opvolgen, namelijk het dit jaar nog
Nederlandstalig houden.
Dank je wel.
Nienke, dank je wel voor je presentatie. Ik had een vraag over de MARUG
app. Namelijk: hoeveel procent gebruikt de app, van de leden gebruikt de
app nu, en naar wat voor percentages streven jullie aan app gebruikers
straks?
Ja, we streven naar zeventig procent. En het huidige, dan moet ik heel even
naar Roelof kijken. Weinig nu.
Erg weinig. We hebben momenteel problemen met de inlog, dus je kunt naar
de app toe, je kunt hem openen, en daarna kun je niet verder worden
verwezen. Dus je kunt alleen als guest user er in. Dus dat zal wel echt heel
laag liggen.
Oké. En hoe gaan jullie deze app promoten?
Ja, promoten. Dus gewoon, nee we gaan zeg maar gewoon bij evenementen
en onder actieve leden, ja promoten dat die er is, welke mogelijkheden er
mee zijn. Ook een paar interne dingen die leuk zijn voor actieve leden gaan
we er in verwerken. Er zijn blogs in te lezen. Dus dat is , ja het wordt in het
begin misschien een beetje mond op mond reclame, maar ook, ja, gewoon
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op evenementen noemen dat die er is, en dat je hem ook tijdens het
evenement kunt gebruiken. Dus dat zal, ja, best snel gaan na een aantal
evenementen gehad te hebben.
Maar denk je dat zeg maar, alleen met mondelinge promotie, je zeventig
procent aan app gebruikers gaat bereiken?
Nou nee, maar dat kan ook nog via flyers en posters, maar ja, we zetten het
bijvoorbeeld ook op de website, dat is ook dus niet perse mondeling. Maar
ja, meerdere kanalen gaan we het promoten. We hebben verder nog geen
specifiek marketingplan voor, maar dat is in de maak. En, ja, zeg maar na een
jaar zou die zeventig procent wel moeten lukken denk ik.
Oké, nou ik ben benieuwd.
Als ik hierop in mag haken. We willen zorgen dat er vanuit de app vooral
voor actieve leden veel toegevoegde waarde is. Zodat het niet gewoon een
middel is, maar echt, dat daar gewoon veel uit te halen valt, meerwaarde
heeft om die app te hebben. En zo bepaalde dingetjes via de app te doen
voor de actieve leden, zodat het echt handig is voor de leden om hem wel te
hebben, en zo middels inderdaad die marketingstrategie op die zeventig
procent te komen.
Oké, dank je wel.
Nienke, bedankt voor je presentatie. Ik wou het graag hebben over de Data
Driven, want ja ik ben toch wel erg geïnteresseerd in data. Meer dat je het
betaalde deel had verantwoord, en je gaf aan dat je Data Driven door een
externe partij wil laten doen. Behoren econometristen ook tot de
mogelijkheid onder die externe partijen?
Jazeker.
En ja, hoe denk je hier over?
Nou goed idee vooral! En ja, zeker, want jullie zijn er inderdaad al veel verder
in dan wij denk ik.
Wij hebben ook een model gemaakt om bepaalde evenementen, aan de
hand van evaluatie te kijken hoe die evenementen zijn bevallen dus ik denk
dat we zeker iets kunnen doen.
Ja, nou dat is een hele goede. Dat is inderdaad precies wat wij onder andere
in ons hoofd hebben om het voor te gebruiken. Dus ja, goed idee.
Top
Als ik daar nog heel even op mag inhaken. Ik heb al, zoals je zelf ook al weet,
ben ik al langs geweest bij de VESTING. Ik heb er al enigszins over gehad, en
vooral jullie manier van het verwerken van de data van de evenementen,
daar ook iets specifieker over gehad. We zijn natuurlijk nog niet concreet, ja,
op die data ingegaan, maar we hebben zeker aan jullie gedacht.
Kom gerust een keer langs.
Zal ik zeker doen.
Dank je wel voor je presentatie. Je vertelde dat je geen Battle of Marketeers
meer gaat organiseren, maar als ik het goed begreep wat Nick vertelde is die
wel heel goed was geëvalueerd vorig jaar. Wat is dat jullie hem dan nu niet
organiseren?
Onder andere door de drukte van de evenementen, dat het toch wat veel
werd. En ja, daardoor hebben we besloten nu te kijken dit jaar hoe het is
zonder de BoM. De Battle of Marketeers.
Waarom de Battle of Marketeers en geen ander evenement?
Ja omdat het een drukte tijd is waarin die plaats vond. En dit leek ons een
goede pilot om eens te proberen.
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Mag ik daarop inhaken? We hebben daarvoor ook gekozen omdat het
uiteindelijk wel goed is beoordeeld, maar er heel veel moeite is geweest om
dat evenement qua studenten en bedrijven heel goed in te vullen. En
daardoor, als je de evenementen in die periode evalueert, kwam deze er uit
om, die het beste is om te schrappen, als je één zou moeten.
Ja, is duidelijk. Ik had ook nog een vraag over consistentie van promotionele
uitingen. Je vertelde dat de huidige huisstijl een klein beetje wordt
aangepast, omdat dat nodig is. Maar ik vroeg mij af waarom dit nodig is.
Ja, vernieuwing is natuurlijk altijd goed, ieder jaar. En nu zijn er een paar
lettertypen bijvoorbeeld onder andere die, waar we naar gaan kijken van, ja
om te veranderen. Maar dat is niet heel groot.
Oké, dank je wel.
Ja, bedankt voor je presentatie. Ik wil nog even inhaken op de vraag van
Kevin. Gaan jullie die structuur zelf aanbrengen of gaan jullie iemand anders
daarvoor inhuren die dat zal ontwikkelen.
Nee dat gaan we zelf doen, ja. Maar we zijn nog een paar ontwerpen naast
elkaar aan het leggen, dus dat wordt nog besloten. Maar wel zelf doen.
Ja. Dan had ik nog een vraag over Data Driven Creativity. Jullie zeggen dat
jullie op intern gebied ook de wensen van jullie leden in kaart willen brengen
door een individuele profielschets te maken. Kun je hier misschien wat meer
over vertellen?
Ik ga deze denk ik heel even aan Robin doorspelen. Jij kan dat goed
uitleggen.
Ja kijk. We proberen dus een profiel te maken met daarin zoveel mogelijk
informatie over onze eigen leden. En dat gaan we doen door bijvoorbeeld de
nieuwe leden, dat is eigenlijk eerst de proef, om de nieuwe MSc Marketing
leden op een iets informele manier te benaderen, waardoor we iets meer
informatie van ze kunnen krijgen. En dit dan wel te verwerken in die data. En
nu is het dus alleen zo dat je aangeeft ik wil actief lid worden, ik wil dat niet.
Maar hier gewoon veel breder op in gaan, op die manier.
Oké, en wat denk je daar uit te halen?
Dat je een veel beter beeld hebt van wat nou precies de wensen van je
actieve leden zijn.
En wat zou daar de meerwaarde van zijn?
Dat het bijvoorbeeld makkelijker is in de zin van, je hebt bepaalde vacatures,
die kan je dan veel preciezer targetten op jouw actieve leden, of je leden.
Omdat je veel beter weet waar ze in geïnteresseerd zijn. Een eerste jaars
bachelor student heeft misschien iets minder interesse in een afstudeerstage
bij wijze van. Ja dat zijn eigenlijk de doelen.
Oké, dank je. Dat is goed zo.
Yes! Nienke, bedankt voor je presentatie. Ja, een aantal vragen, ik zal ze wel
even puntsgewijs langsgaan. De app allereerst, je noemt, jullie willen punten
oppakken wat met gebruiksvriendelijkheid, nou lijkt het me inderdaad
gebruiksvriendelijk om inlogmogelijkheden te hebben. Maar ik was
benieuwd waar zitten jullie verder aan te denken? Want de opties hebben
jullie nog niet zo benoemd.
Nou eigenlijk de opties die ik daarnaast ook noemde. Dus inloggen is al een
hele goede. En dus verder ook, gebruiksvriendelijk is ook dat je zelf een
bericht krijgt als app gebruiker van er is een commissie waar je zeg maar
voor kan solliciteren, er is een evenement waar je je voor in kunt schrijven,
er is een evenement wat je kunt evalueren waar je bent geweest. Dat is
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gebruiksvriendelijk want het komt naar je toe, het is makkelijker, ja. Zo kun
je denken.
Oké, dus dan is de gebruiksvriendelijkheid dus meer de informatie die jullie
de app gebruikers toesturen dan hoe gebruiksvriendelijk de app nou
daadwerkelijk voor de gebruiker zelf is.
Ja, maar hij wordt dus ook gebruiksvriendelijker omdat we met, ja, al dingen
hebben aangepast die het nu overzichtelijker en makkelijker maken om er op
actief te zijn en dingen te vinden.
Oké. Dus dan is het meer de overzichtelijkheid?
Ja.
Oké, duidelijk. Dan zeg je we willen verschillende communicatie-uitingen
doen via de app, bijvoorbeeld pushberichten. Ik vroeg me af wat is dan de
toegevoegde waarde van het versturen van die communicatie via de app,
aangezien we ook al vrij goede respons op de website hebben gekregen
afgelopen jaar, daarvoor super bedankt. Dus daar zou je in principe ook
informatie over evenementen en dergelijke kunnen lezen, wat wil je dan via
een push bericht versturen?
Nou, naar de website moet je zelf toegaan, en de app heb je. En vaak druk je
meteen op OK als je telefoon vraagt, wil je pushberichten ontvangen, dus
dan komt het meer naar je toe. Dus het is wel een vergemakkelijking. En op
de website kun je alles nog een keer super mooi en groot zien.
Oké en wat voor inhoud wordt dat dan, in die berichten?
Je bedoelt de pushberichten?
Ja
Nou dus bijvoorbeeld van, goh, wil jij een commissie doen, dit en dit zijn de
mogelijkheden. Of, heb jij dan al iets te doen? Dan hebben we dat
evenement staan. Dat bijvoorbeeld.
Oké, goed. Even kijken, dan de laatste over de app. Er is op dit moment
natuurlijk een aparte Conference app, is dat iets wat jullie willen gaan
integreren? Of blijft het een aparte Conference app?
Nee, dat gaat er uit. En wordt helemaal geïntegreerd in alle evenementen.
Dus dat wordt ook makkelijker, gewoon één app, niet dat je op de
Conference naar een andere app zou moeten zwichten.
Oké, hebben jullie hier ook de evaluatie van het afgelopen Conference
bestuur in meegenomen?
Afgelopen Conference is er niet geëvalueerd over de app, hij is goed
ontvangen en hij is goed gebruikt en ik ga er vanuit dat hij, als hij
geïntegreerd wordt met de MARUG app, dat dat net zo blijft.
Top, is duidelijk. Promotie-uitingen. Ik zag, hoorde dat je zei wat vaste
punten voor structuur. Nou weet ik mij te herinneren dat in mijn jaar al een
vaste structuur aan is gebracht in de promotie-uitingen, bijvoorbeeld
lettertypes, bijvoorbeeld kleuren en logo’s. Wat gaan jullie hieraan
toevoegen?
Meer de indeling. Dat je dus, ja, dat er structuur in de zin van als je een
poster hebt, dat je op een wat vastere plek het logo, wat natuurlijk ook met,
ja, dat is ook iets wat continu moet zijn. Maar meer een vaste plek, of een
grootte die het MARUG logo moet hebben, waardoor dat er meer uit knalt
zegmaar. Zoiets, maar nogmaals, die structuur ligt nog niet vast. Daar wordt
aan gewerkt.
Prima. Data Driven Creativity, alsof jullie daar nog niet genoeg vragen over
hebben gehad. Wat is jullie doel van meer data verzamelen, en dan bedoel ik
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vooral meer data verzamelen. Want zoals je noemt er worden al evaluaties
gedaan, er wordt al best wel veel informatie van leden bijgehouden. Wat is
de excessieve toegevoegde waarde van nog meer data verzamelen ….
Het kan makkelijker, vooral, door de Data Driven Creativity. Ik weet niet of jij
er nog iets extra’s over wil zeggen?
Ja, er wordt op dit moment inderdaad wel de data van de evenementen
verzameld en er wordt ook heus wel naar gekeken, dat zal ik zeker niet
ontkennen. Maar het is zo dat het over jaren overzichtelijk met elkaar
vergeleken wordt, en dat is natuurlijk toch een beetje het idee van al die
data verzamelen. Ik denk dat daar gewoon heel veel winst op te behalen is,
dat is ook een ding waar ik mee met VESTING even over gehad heb, hoe zij
dat gedaan hebben. En ja, het is inderdaad, dat stukje is een beetje een
lange termijn ding. Maar goed over een aantal jaren kun je heel veel meer
dingen zeggen dan over één jaar. Dat is eigenlijk het, ding.
Ja leuk idee, top. De MARUG Pool. Ik was benieuwd, want hier gingen jullie
nog niet helemaal op in, op wat voor manier jullie de MARUG Pool up to date
willen houden. Nou zit ik ook Kjeld even aan te kijken, ben ik zelf natuurlijk
bij de MARUG ook Campus Recruiter, en we merken best wel dat het nu al,
zelfs als je mensen alleen op basis van recruitment aan neemt met ook
afstudeerstages, is het best wel lastig om bij te houden of mensen dan wel
en niet meer student zijn, wanneer ze wel en niet beschikbaar zijn. Als je die
Pool veel groter maakt, en ook toegankelijk voor mensen die helemaal niet
met zulke deadlines nog bezig zijn, hoe ga je dan zorgen dat je altijd up to
date informatie van deze mensen hebt, waardoor de Pool up to date blijft?
Ja hier is dus het idee voor om mensen persoonlijker te benaderen en te
spreken daarover. Dus dat is veel werk, maar wel belangrijk, en heel
waardevol. Dus dat wordt..
En dan alleen doorlopend dan gaan kijken?
Ja maar het is wel een, ja, test, als in we gaan kijken hoe het is, en als het
niks is stoppen we er mee. Maar het is wel iets om te proberen.
Oké, duidelijk. Even kijken, de Master Marketing. Ik was benieuwd naar de
intro dag. Namelijk heb ik afgelopen jaar zelf de intro dag van de Master
Marketing, faculteits gewijs meegemaakt. Ik vroeg me af wat is jullie
toevoeging voor deze intro dag, want volgens mij is er al beren van tijd
binnen de Master Marketing afdeling zelf, al vrij specifiek bedacht.
Ja, er is vanuit de vakgroep aangegeven dat er interesse is in een grotere
samenwerking met ons. Dus daar gaan we nu voor zitten, en dat wordt wel,
dat wordt iets leuks.
Dus dat zal meer een uitbreiding van hoe het al was?
Ja.
En daarnaast in de dekkingsgraad is jullie streven honderd procent, nou was
het twee jaar geleden honderd procent, ik ben benieuwd wat er in de
tussentijd gebeurd is?
Ja is het dus naar zesentachtig procent gezakt, misschien meer studenten,
meer internationals. De internationalisering zet natuurlijk zet natuurlijk ook
op de universiteit door. Dus ja, het is weer gezakt, ja dat gebeurt. Dus nu
gaan we weer omhoog.
Oké nou, goede richting lijkt me. Dan mijn laatste vraag denk ik. Ja dat klopt.
Voor MMT. Jullie willen een aantal evenementen gaan verschuiven en dan
zie ik dat MMT Fall nu drie evenementen voor zijn rekening krijgt, en dat lijkt
me best wel wat. Hebben jullie gekeken naar jullie capaciteit en ook hoe je
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dit gaat doen met bedrijven werven, aangezien het voor MMT zowel Spring
als Fall best wel druk ik.
Nienke Kroes:
Ja, goed punt. Er is, zoals ik wel al zei, de Introduction Day daar
ondersteunen zij ons in, dus daar hebben zij geen, niet zo veel werk aan als
bij de andere twee evenementen.
Lotte Logher:
Ja, ik bedoelde eigenlijk je hebt nu vier evenementen , waarvan drie nu
onder MMT Fall komen te liggen. En dan, als ik het goed heb, komt er dan
inderdaad een informele activiteit bij, maar dan komt die voor de rekening
van MMT Spring.
Nienke Kroes:
Ja.
Lotte Logher:
Of hoe hebben jullie dat gezien?
Nienke Kroes:
Het is nu drie voor de MMT Fall, maar daarvan zijn ze bij één ondersteunend.
Dus dat zijn er eigenlijk twee, met één een beetje. En voor de MMT Spring is
het dan twee evenementen.
Lotte Logher:
En dan komt de Career Day te vervallen?
Nienke Kroes:
Nee de Brand Experience.
Lotte Logher:
En waarom precies de Brand Experience?
Nienke Kroes:
Die leek heel erg op de Career Day, dus is toen ons geadviseerd door het
oude bestuur om het zo te doen.
Lotte Logher:
Oké. En ik vroeg me af, een informeel evenement toevoegen, er is natuurlijk
ook al verschillende MSc Marketing borrels. Wat is de toegevoegde waarde
en het extra element wat jullie hiervan verwachten?
Nienke Kroes:
De MSc Marketing borrels zijn voornamelijk voor de studenten zelf, en dit
evenement gaat dus in samenwerking met een bedrijf.
Lotte Logher:
Oke, prima. Dat was het.
Annabelle Waldus:
Nienke, bedankt voor je presentatie. Ik heb ook een paar kleine vraagjes.
Vooral over de uitbreiding van de MARUG Pool. Jullie kijken heel veel naar
wensen van studenten en wensen van bedrijven, is dit gebaseerd op een
bepaalde wens van een partij?
Nienke Kroes:
Eigenlijk wij als partij, want het is goed om te weten wat de wensen zijn, en
om hierin goed een verbindende factor te zijn.
Annabelle Waldus:
Dan even een vraagje over het Media Team. De helft van de blogs worden
weer in het Engels geschreven. Alleen als ik het goed heb is jullie site in het
Engelstalig en in het Nederlandstalig. Betekent dit dan dat als je op de
Nederlandstalige site bent dat je dan andere blogs zien dan wanneer je op de
Engelstalige site zit?
Nienke Kroes:
Nee niet per se. We moeten nog kijken met het nieuwe Media Team wat we
hiervoor gaan beslissen, maar over het algemeen niet. Als ik het goed heb.
Annabelle Waldus:
Dus dan worden Nederlands blogs sowieso vertaald naar het Engels?
Annejet van der Vegte: Op de Nederlandse site staan dus zowel de Nederlandse, als de Engelse
blogs. En op de Engelstalige site staan alleen de Engelstalige.
Nienke Kroes:
Ja.
Annabelle Waldus:
Met oog op internationalisering. Hoeveel moeite is het om een blog te
vertalen voor de Engelstalige site. Kunnen jullie misschien naar kijken.
Nienke Kroes:
Ja
Annabelle Waldus:
Dan had ik nog één vraagje. Je zei in je presentatie dat je wilde gaan kijken
naar studies, binnen de FEB studies, noem je dat, alleen in jullie stukken
staat buiten, studies buiten de FEB. Ik vroeg me af wat het precies was? Bij
de MARUG Marketing Classes.
Roelof Takens:
We willen kijken naar zowel binnen de FEB als buiten de FEB. Binnen de FEB
is een stukje makkelijker, hier staan we veel dichterbij. Zo hebben we ook
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contacten met de CIW. Dus de communicatiewetenschappen. En daar zitten
ook marketing gerelateerde vakken. En wij gaan kijken of het ook mogelijk is
om daar een link mee te leggen, aangezien sommige vakken best wel in ons
vakgebied komen om het maar zo te zeggen. En het zou natuurlijk super zijn
als je daar ook een marketing class zou kunnen houden.
En denk je niet als je een vak koppeling krijgt met een andere faculteit dat je
die studieverenigingen een soort van in het vaarwater gaat zitten?
We zouden dan met hun om tafel moeten gaan om te kijken wat er mogelijk
is. Maar het zit nog in een heel vroeg stadium, dus we kunnen hier nog niet
heel veel over zeggen.
Dank je wel.
Nienke, dank je wel voor je presentatie. Ik had nog een vraagje over het
aanpassen van de structuur van de promotie. Gaan jullie hier ook om input
vragen van commissies die hier operationeel veel mee bezig moeten of al
mee bezig zijn geweest?
Ja, zeker. We gaan van van verschillende kanten advies vragen, en echt iets
bedenken wat voor iedereen naar wens is. En iets waar dus ook veel ruimte
voor creativiteit overblijft.
Oké, dank je wel.
Jullie hadden het over de Introduction Day, en die is natuurlijk in september.
Komt er ook een soortgelijk evenement voor de studenten die in februari
instromen?
Goede vraag, kan ik hier iemand op..
In februari is een klein instroom van de MSc Marketing. En er wordt een
introductiedag georganiseerd, maar die is veel minder groot. Dit jaar waren
het 25 studenten. Dus dat wordt iets kleinschaligers, en ons MMT Spring is
daar ook aanwezig. Beantwoordt dat je vraag?
Ja.
Dank je wel.
Ja. Nienke, bedankt voor je presentatie. Vraagje over jullie punt dat jullie
bezig gaan met jullie huisstijl. Is dat eigenlijk gebaseerd op jullie eigen
ervaringen of hebben jullie daar ervaring van in het verleden over gevraagd?
Nee, eigenlijk een advies van het oude bestuur ook, waar wij mee aan de
slag gaan. Met onze eigen input natuurlijk ook.
Ja precies, en een vraagje over, je gaf aan dat jullie de Conference app gaan
integreren volledig met jullie eigen app. Wat is jullie idee en visie op het
gebruik van de app tijdens bijvoorbeeld de Recruitment Days ofzo? Hebben
jullie daar een bepaalde blik op?
Ja, we willen dus dat integreren in evenementen, en dat doorzetten in ook
een Recruitment Days maar ook op andere evenementen. Net als de
Conference dus eigenlijk. Want dat beviel goed.
Oké, dank je wel.
Bedankt voor je presentatie. Ik heb één vraagje, het gaat over de inleiding. Er
staat namelijk dat de Marketing Associatie Rijksuniversiteit Groningen zich
richt op marketing en commercieel geïnteresseerden. Hoe ga je commercieel
geïnteresseerden studenten targetten?
Door promotie.
Maar waar promotie?
Nou ja, dat gaat de afgelopen jaren natuurlijk al goed want er zijn veel
marketing geïnteresseerden. En dat heeft met een stukje naamsbekendheid
te maken. Dus hoe we dat gaan doen, ja door heel veel. Maar eigenlijk een
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beetje door te zetten wat de afgelopen jaren gedaan is.

26. Tweede vragenronde
Carmen Hoormann:
Ik had nog een vraagje over jullie app, namelijk met het beleid tot het sturen
van pushberichten. Want eigenlijk wat is jullie visie hierop en hoe zorg je
ervoor dat het niet te veel berichten wordt, en je je leden hier mee gaat
lastig vallen?
Nienke Kroes:
Ja, nou precies wat je zegt, een goede balans vinden tussen lastig vallen en
interessante berichten sturen.
Freek van Haarlem:
En als ik hierop in mag haken. Dit valt dus ook weer samen met ons punt om
het ledenbestand wat actueler, de optimalisatie daarin door te zetten. Want
als wij weten, als wij wat beter van onze leden weten waar ze in hun studie
en carrière zijn, dan kunnen we ook gerichter die push berichten sturen.
Want het zou bijvoorbeeld irritant zijn als een van ons nu een push bericht
krijgt om een commissie te gaan doen. Zo kunnen we dus wat gerichter die
push berichten eruit sturen zodat het ook weer meer waarde toevoegt voor
degene die het krijgt. En daardoor ook wat minder irritant is, en inderdaad
de balans behouden.
Carmen Hoormann:
Oké dank je, dit beantwoordt mijn vraag.
Jochem Lubsen:
Ja Nienke nog bedankt voor je presentatie. Ik zag in jullie beleidsplan onder
evenementen en commissies niet de Germany Inhousetour terugkomen.
Volgens mij was dit een groot succes. Gaan jullie dat dit jaar niet meer
organiseren?
Nienke Kroes:
Zeker wel. Dus dat, hebben we daar een reden voor?
Robin Schoonveld:
Het is gewoon continueren van alle evenementen. In het stuk staan alleen de
evenementen waar we iets in wilden veranderen. Dat is eigenlijk de reden.
Jochem Lubsen:
Oké, dank je wel.
Leo Wijnstra:
Ja, ik heb nog een aantal vraagjes. Veel is al gevraagd over de app, en ik denk
dat jullie hier ook goed over hebben nagedacht. Maar is er überhaupt vraag
naar vanuit jullie doelgroep?
Nienke Kroes:
Ja, we hebben wel vernomen dat leden het leuk zouden vinden.
Leo Wijnstra:
Oké, hoe hebben jullie dit gemeten?
Nienke Kroes:
Niet specifiek.
Leo Wijnstra:
Hoe hebben jullie dan die vraag gesteld?
Nienke Kroes:
Ja we hebben het zo, ja, een beetje om ons heen gehoord. En natuurlijk een
app hebben is van zoveel dingen nu actueel handig, dat er nu zeker wel vraag
naar is. En hij bestaat nu dus al.
Freek van Haarlem:
De vraag kan je natuurlijk ook creëren. Als je in 1990 vroeg of iemand altijd
een telefoon bij zich wilde hebben, misschien heb je dat filmpje gezien.
Iedereen zegt: oh nee verschrikkelijk. En nu blijkt dat het toch heel erg
handig is voor ons om wel altijd een telefoon bij ons te hebben. En als wij
zorgen dat we genoeg in de app kunnen stoppen wat voor mensen handig
kan zijn, dan denken we dat mensen die app willen hebben. En daar gaan we
heel erg hard aan werken.
Leo Wijnstra:
Dus over tien jaar zijn jullie ook in zo’n soort filmpje te zien?
Freek van Haarlem:
Ja, precies.
Leo Wijnstra:
Mooi om te weten. Dan mijn tweede vraagje, ik wou nog even terugkomen
op de Conference. Jullie hebben ook iemand in het midden zitten die dit
heeft georganiseerd. Is het plan om het dit jaar in het Engels te organiseren?
Nienke Kroes:
Oh, dit is al gevraagd. Nee, het advies van het oude bestuur is nog steeds
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Nederlandstalig. Dit zullen wij ook doorspelen naar het Conference bestuur
dat net is aangesteld. Maar wie weet over een tijdje wel, maar voor nu blijft
het in het Nederlands.
Leo Wijnstra:
Wat ik daarbij wel wil zeggen is dat de Faculteit erg bezig met
internationalisatie, en die hebben ook uitgesproken dat ze het erg op prijs
zouden stellen als hij in het Engels zou worden georganiseerd. Misschien iets
voor jullie om mee te nemen in jullie beoordeling hiervan.
Nienke Kroes:
Ja, zeker. Dank je wel.
Leo Wijnstra:
Oké, laatste vraagje dan. Jullie hebben een Intelligence Event en jullie zeggen
we willen meer willen focussen op mensen die daar interesse in hebben.
Betekent het dan ook dat een extra MSc Marketing Team gaat komen nog
gefocust op Intelligence?
Nienke Kroes:
Nee. Dit zal wel onder de takenpakket van die twee teams komen te vallen.
Leo Wijnstra:
Oké, dank je wel.
Hannah Kistemaker: Ik was wel benieuwd, jullie gaan vaker met partijen om tafel zitten om te
kijken wat zij eigenlijk willen, de bedrijven. Wie gaan dat dan doen, de
commissies of jullie?
Nienke Kroes:
Wij in eerste instantie zelf. Maar het ligt eraan wat het informele evenement
gaat worden wat dus extra georganiseerd gaat worden door het MSc
Marketing Team. Wat zij hier zelf voor input voor hebben, daar moeten we
nog naar kijken. Maar beide opties zijn mogelijk.
Hannah Kistemaker: Ik bedoel algemeen. Gaan jullie meer kijken naar wat bedrijven willen voor
activiteiten met studenten toch?
Nienke Kroes:
Ja. We gaan richten op de bedrijven.
Hannah Kistemaker: Blijft het dan nog wel leuk voor de commissie, hebben ze dan nog wel
genoeg eigen input wanneer ze eigenlijk al mee krijgen van, deze bedrijven
zijn er en dit willen ze eigenlijk doen, dus, fix het zegmaar?
Nienke Kroes:
Nouja, dat hoeft niet per se. Want als je een wens van bedrijven kan
natuurlijk ook nog worden aangepast gaandeweg naar het evenement toe.
Dus er blijft zeker genoeg te wensen en te doen over.
Hannah Kistemaker: Oké.
Eline de Groot:
Mijn vraag is al beantwoord.
Amber Zijlstra:
Ja. Als eerste Nienke, bedankt voor je presentatie. Verder heb ik een vraagje
over de consistentie van de promotionele uitingen. Betekent dit ook dat je
vanaf nu alle promo in het Engels wilt op de site, of blijft het half Nederlands
half Engels, zoals het op het moment is?
Nienke Kroes:
Op het moment blijft het half Nederlands, half Engels. Ga daar AJ wel even
voor aan kijken.
Annejet van der Vegte: Ja het is heel erg, bij het Media Team, ook omdat jullie ook open staan voor
jongere studenten. Dus daar kan de drempel iets hoger liggen om het dan in
het Engels aan te leveren. En die zijn daar toch iets minder goed misschien
nog in omdat ze nog niet zo lang studeren. Maar op dit moment bijvoorbeeld
ook Facebook berichten of dat soort dingen allemaal in het Engels, en dit
willen we gewoon door gaan zetten.
Amber Zijlstra:
Oké. En hoe hadden jullie het verder dan eigenlijk in gedachten om het
consistenter te maken, want bij het Media Team hebben wij al heel duidelijk
een format: logo moet rechts onderin, twee lettertypes, dezelfde kleuren
gebruiken we allemaal, dus ik vraag me dan af in hoeverre jullie nog willen
proberen deze posts consistent te maken?
Annejet van der Vegte: Denk dan bijvoorbeeld ook aan echt dingen die we drukken. Dus posters,
flyers. Die zijn op dit moment nog heel erg vrij, wat heel erg leuk is voor een
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commissie maar waardoor echt de MARUG identiteit daar op echt veel
minder terugkomt. Dus daar willen we echt naar gaan kijken, van gaat het
bijvoorbeeld helpen als we de titel bijvoorbeeld op dezelfde manier op
dezelfde plek zetten. Of, op zo’n manier willen we er naar gaan kijken. Dus
opzich, jullie zijn al redelijk consistent, maar we denken dat hierbij heel veel
gedrukte dingen nog heel veel aan gedaan kan worden.
Amber Zijlstra:
Oké. Verder had ik een vraagje over de BoM. Want als derdejaars MARUG’er
vond ik altijd de BoM juist leuk. Het was een keer een evenement wat niet
alleen maar luisteren was, maar ook heel veel doen. Er zijn dit jaar twee
veranderingen doorgebracht; ten eerste is er natuurlijk een nieuwe
commissie aangesteld, ten tweede is de datum veranderd. En daardoor viel
het in een officiële vakantieweek eigenlijk. Nou hebben wij geen vakantie op
de universiteit, maar toch gaan veel mensen die week op wintersport of
andere dingen. Ik vraag me af, was het de jaren voorheen ook lastig om dit
evenement vol te maken, of alleen dit jaar, en is het eigenlijk een impulsief
idee om dit te stoppen?
Nienke Kroes:
Ja nou, ik als eerstejaars MARUG lid ga hier toch even Nick voor vragen.
Kjeld Vissers:
Ik zou deze vraag wel willen beantwoorden. Dit evenement is eigenlijk al vijf
jaar lang, vindt iedereen dit het leukste evenement, maar vijf jaar lang krijg
je het eigenlijk nooit makkelijk vol.
Amber Zijlstra:
Oké.
Kjeld Vissers:
Dus het is geen gekke beslissing om dit een keer te proberen.
Amber Zijlstra:
En een ander idee was, jullie geven wel aan dat het wordt gezien als een van
de leukste evenementen, is het dan misschien een idee om in plaats van het
te schrappen, om ja, het op een andere manier proberen duidelijk te maken
dat het evenement er is?
Kjeld Vissers:
Dat is al heel vaak geprobeerd in de afgelopen jaren, maar elke keer liepen
we tegen hetzelfde probleem aan.
Nienke Kroes:
Het is een beetje een advies van het oude bestuur nu inmiddels, dus dat
gaan we wel opvolgen aangezien zij een jaar ervaring hebben en het beter
weten dan wij. Maar goed, wie weet als het erg gemist wordt, en mensen
gaan er naar vragen. Wie weet komt het volgend jaar weer terug.
Amber Zijlstra:
Duidelijk. Verder had ik nog een vraagje over de Brand Experience, want ook
die wordt geschrapt. In mijn mening was dit een verplicht evenement,
gelinkt aan een vak, aan daarom vind ik eigenlijk dat dit lijnrecht tegenover
jullie speerpunt staat: De betrokkenheid van Marketing studenten te
vergroten. Jullie hebben dan een informele dag waarin jullie dit willen
terughalen, maar hebben jullie hier eigenlijk naar gekeken toen jullie dit
gingen schrappen?
Nienke Kroes:
Jazeker, want de reden dat het geschrapt is is dat het teveel leek op de
Career Day. Dus ja, dan heb je twee punten, allebei belangrijk, want ja,
mensen moeten wel komen. Ook al is het dan verplicht, met plezier komen.
Door dit nieuwe evenement denken we iets nieuws te kunnen proberen wat
eventueel wel vernieuwend is en dus niet bijvoorbeeld op Career Day lijkt.
Amber Zijlstra:
Oké, dan had ik nog een laatste vraag. Hebben jullie ook ideeën hoe jullie de
pre-Master studenten meer willen betrekken volgend jaar?
Nienke Kroes:
Het oude bestuur heeft hier echt veel aandacht aan besteed. Wij gaan dat
niet specifiek doen, maar wel hun acties continueren.
Amber Zijlstra:
Oké, duidelijk, dank je wel.
27. Begroting MARUG Bestuur 2017-2018
Robin Schoonveld geeft een korte presentatie.
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28. Mogelijkheid tot vragen over de begroting MARUG Bestuur 2017-2018
Hylke Kroon:
Robin, bedankt voor je presentatie. Net zoals Loy dit doet, begint in ieder
geval goed. Ik had even een paar kleine vraagjes, of misschien heb ik het in je
verhaal niet goed meegekregen. Maar er stond in de omschrijving dat een
sponsor van, bij ComMa dubbel betaald had, klopt dat?
Robin Schoonveld:
Ja dat klopt inderdaad. Deze sponsor hebben wij daar ook over ingelicht, dat
hij dubbel betaald heeft, maar hij heeft hier verder geen probleem van
gemaakt. Maar goed, we kunnen dat natuurlijk niet weer verwachten dat dit
komend jaar weer gaat gebeuren, dat is iets heel geks.
Hylke Kroon:
Die sponsor wilde het geld niet terug?
Robin Schoonveld:
Nee.
Hylke Kroon:
Hebben jullie vanuit een professioneel oogpunt niet overwogen om het geld
alsnog terug te betalen?
Robin Schoonveld:
Als de sponsor zegt: het is prima zo, dan gaan we er niet nog extra
achteraan.
Hylke Kroon:
Oké. En dan geef je nog aan dat willen investeren om jullie algemene
marketing een impuls te geven. Gaat dit dan ook om de herstructurering van
de promotie uitingen waar we het eerder over gehad hebben?
Robin Schoonveld:
Nee, niet per se. Omdat dat iets is wat niet per se extra kosten op gaat
leveren. Maar hieraan moet je gewoon denken aan iets innoverende
marketing tools. Wat hier precies de invulling van zal zijn hebben we nog niet
hele concrete plannen voor, maar ik heb daar wat ruimte voor in begroot.
Hylke Kroon:
Dank je wel. Dan heb ik nog een laatste vraagje over de stukken en de
digitale pilot hiervan. Kan ik dan verwachten dat hier onze opvolgers straks
met allemaal een Ipad in de hand gaan zitten?
Robin Schoonveld:
Nee, dat niet. Maar ik denk dat iedereen op dit moment een telefoon heeft,
en daar hebben wij ook de mooie app voor, waar we dus volle bak mee bezig
gaan. Dat brengt gewoon heel veel mogelijkheden met zich mee. En we
hebben dat plan op dit moment gewoon, ja, gemaakt.
Hylke Kroon:
Dank je wel. Duidelijk.
Jochem Lubsen:
Mijn vraag is gesteld.
Tim Louwman:
Robin, dank je wel voor presentatie. Zoals je weet heb ik Toos thuis gelaten,
maar ik heb haar er wel even naar laten kijken. Dus ik heb een paar vraagjes.
Ik kwam er net al aan van, jullie willen de MARUG Plussers meer betrekken,
waardoor je naar mijn perspectief jezelf misschien een beetje in de vingers
snijdt. Maar is het dan niet heel,een vraag voor degene naast je, aan de
linkerkant van ons, heel ambitieus om toch weer een groei in de acquisitie te
begroten?
Robin Schoonveld:
Ik snap niet helemaal wat de link met de Plussers hiermee te maken heeft?
Tim Louwman:
Nou zeg maar, in je beleid geef je aan, de Plusser die gaan, die willen we wat
meer met studentleden in contact brengen.
Robin Schoonveld:
Ja.
Tim Louwman:
Toen gaf ik aan, misschien dat je jezelf dan in de vingers snijdt qua
recruitment. Toch begroot je weer een substantiële groei bij acquisitie
opbrengsten in. Dus ik vraag me af of dat niet heel ambitieus is?
Robin Schoonveld:
Je hebt natuurlijk al een bepaalde standaard van wat dit jaar neergezet is.
Vanuit daar kun je er natuurlijk goed op voortborduren om nog meer binnen
te halen. Maar je hebt natuurlijk al een bepaalde basis, en het is ook niet zo
dat de Plussers meteen al onze studenten bij de bedrijven natuurlijk aan de
bak gaan krijgen. Het is ook een stukje informele kant die je daarin moet
zien. Dus ook dat wat wij van een aantal plussers hebben gehoord, dat
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gewoon even bij een bedrijf langskomen, even meeproeven om te kijken hoe
het gaat bij dat bedrijf. Aan dat soort dingen moet je denken. En wij denken
niet dat daardoor de acquisitie, dat dat daarom omlaag zou gaan, nee.
Oké, dank je wel. Toch even terug op dat stukje wat Hylke aangaf. Je zegt van
we gaan de ALV stukken niet meer printen. Je ziet hier toch veel mensen met
dat ding in de handen, een beetje schrijven en aantekeningen maken. in
hoeverre zie je het voor je, aan het begin wordt gevraagd wil je alsjeblieft je
telefoon uitschakelen, dat iedereen op z’n telefoon zit, maar niet de hele tijd
aan het WhatsAppen is, bijvoorbeeld?
Ja, je kan natuurlijk gewoon aan iedereen vragen of ze hem in principe op
vliegtuigstand zetten. Ik bedoel, het is ook een stukje van de leden wat je
dan kan verwachten. En verder, ik vind het gewoon ongelooflijk veel geld,
vind ik heel erg zonde. Dat is mijn mening daarover, ja.
En daarnaast Tim, als ik hierop in mag haken, goed punt natuurlijk dat
iedereen hier aan het schrijven is en dat iedereen hem bij zich heeft. Maar
vraag je ook af waar al deze boekje over een week vanaf nu zijn. Het is
gewoon, het kost heel veel papier, het kost heel veel geld, en het is natuurlijk
een pilot. Het is de Halfjaarlijks Algemene Leden Vergadering. We willen
kijken hoe het gaat. En als dat goed bevalt, kunnen we dat misschien
doorzetten, en kunnen misschien andere verenigingen het overnemen. En
anders niet. Dus het is een test.
Ja top, ik ben benieuwd.
Ja, wij ook.
Dank je wel. En een laatste vraagje. Wij organiseren altijd een London
Banking Tour, en er wordt altijd over gezeurd dat er toch altijd wel een
substantieel verlies over gedraaid wordt. En we zijn al bezig met het quitte
draaien op die activiteit. Ik zie dat jullie Germany Inhousetour ook wel
substantieel veel geld kost. Is er een plan voor om dit uiteindelijk zegmaar op
nul te laten draaien, of hoe zien jullie dat voor je?
Ik ben dit jaar ook mee geweest op de tour, toevallig. Dit zijn natuurlijk niet
de baten en lasten van het komende evenement. Wat wij bijvoorbeeld al wel
als plan hebben is om even te kijken naar kunnen we twee nachten doen in
plaats van drie nachten. Het was misschien mogelijk om dat twee nachten te
doen, dan bespaar je al heel wat kosten. De deelnemersbijdrage was erg laag
omdat het natuurlijk een eerste keer was. Hierin kunnen wij ook kijken, gaan
wij die omhoog gooien. We verwachten volgend jaar meer mensen. Ja, dat
zijn allemaal dingen waar we over gedacht hebben en waar we ook zeker
naar gaan kijken.
Dank je wel, en ja, hij komt weer op nul uit. Mooi.
Ja, mooi.
Robin bedankt voor je presentatie. Ik vroeg me af, zoals jullie in jullie beleid
zeggen, jullie gaan weer aan de app werken. Ik vroeg me af hoeveel dat
ongeveer gaat kosten, en waar dat dan precies onder gaat vallen, aangezien
ik dat niet zo een twee drie terug kan vinden.
Nee dat kan kloppen. Wij hebben hier al heel veel gesprekken mee gehad,
met die externe partij, en wij hadden het zelf ook eerst verwacht, van wat je
zegt: Waar gaan die kosten komen? Maar het is niet dat er heel veel kosten
bij gaan komen, is wat wij ondervonden hebben.
Robin bedankt voor je presentatie. Ik had nog een vraagje over de
voorziening van de Data Driven Creativity. Want eigenlijk zijn er nog niet echt
concrete plannen over hoe jullie dit gaan uitvoeren, en waar jullie dit aan
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gaan uitgeven. En wat is jullie plan wanneer jullie deze kosten gaan maken.
Want ik kan me voorstellen, voor leden, want duizend euro is nog best een
aanzienlijk bedrag, dat ze eerst willen weten waar het geld naar toe gaat,
voordat jullie het gaan besteden?
De vraag is waar het geld precies naartoe gaat, nu?
De vraag is wanneer gaan jullie het uitgeven, na jullie HALV, of nu al voor
jullie HALV zonder dat er concrete plannen zijn? En dat die goedgekeurd zijn
door al jullie leden?
Nou we gaan natuurlijk de komende tijd volle bak bezig met de Data Driven
Creativity, en natuurlijk niet pas na de HALV. Hierin moet je denk ik in
gesprek met externe relaties, wat we ook al eerder benoemd hebben. En op
dit moment kan ik daar nog niet heel veel meer over zeggen.
Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd wat er uit gaat komen.
Mijn vraag is al gesteld.
Robin, bedankt voor je presentatie. Jullie hadden aangegeven te willen
investeren in de introductiedag. Waar kan ik dat terugvinden in de
begroting?
Zoals je ziet is dus het bedrag van het MARUG Master Team enorm gegroeid
ten opzichte van vorig jaar. Voor een deel zijn dat dus nog het Intelligence
evenement dat in dat boekjaar valt. En het overige deel is dus van de
Introduction Day.
Oké, bedankt. En dan nog een vraagje over de Commercial Night. Jullie
hebben aangegeven dat de afgelopen Commercial Night in jullie boekjaar
valt. Alleen ik zie dan niet verder dat er nog meer voor Commercial Night
begroot wordt. Gaan jullie er niet verder mee, met de Commercial Night, of.
Nou, die valt niet in mijn boekjaar, dus dan kan ik moeilijk nu begroten, want
dat geeft geen realistisch beeld. En dat zal ook volgend jaar bij de afrekening
geen realistisch beeld geven omdat het dan ook niet in mijn boekjaar valt.
Maar dit jaar zijn er twee geweest toch?
Dit jaar zijn er twee Commercial Nights geweest?
Of niet?
Niet in mijn boekjaar in ieder geval.
Oké.
Dit is van één Commercial Night, en die zit zegmaar in mijn boekjaar. En zo
hoort het eigenlijk ook. Alleen wij hebben de Commercial Night zelf niet
georganiseerd. Dit is het dus zegmaar.
Oké, helder.
Mijn vraag is beantwoord.

29. Tweede vragenronde
Tijmen Oudshoorn:
Ik keek even naar de contributie voor de leden die je had inbegroot, en hij
was gerealiseerd op 19.967 euro, en nu is hij vier tientjes hoger inbegroot.
Kan ik daaruit leiden dat jij de ambitieuze visie van honderd procent niet
deelt met de rest van je bestuur?
Robin Schoonveld:
Honderd procent voor de dekkingsgraad?
Annejet van der Vegte: Voor de dekkingsgraad.
Robin Schoonveld:
Voor de dekkingsgraad.
Tijmen Oudshoorn:
Dat zou dan een toename moeten betekenen?
Robin Schoonveld:
Ja kijk. Het zijn niet natuurlijk alleen nieuwe leden die contributie betalen.
Dit is ook nog relatief laag vergeleken met Plus leden. Dus dat zal die
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substantiële verhogen denk ik niet teweeg brengen. Tweede punt is dat er
ieder jaar heel veel verschuivingen zijn in wat brengt nou onze nieuwe leden,
in absoluut getal bedoel ik dan. Dus je hebt natuurlijk de Plussers die zich
afmelden, en je hebt de nieuwe leden die er bij komen. En je ziet
bijvoorbeeld dat het ook in een jaar kan zijn dat er heel veel Plussers
afgemeld hebben, en dan zijn er wel nieuwe leden bijgekomen, dat bedrag
wordt uitgefilterd.
Dus het is eigenlijk een schatting?
Ja, want ik weet niet hoeveel Plussers zich gaan afmelden.

Lieve nieuwe pareltjes. Nieuw MARUG Bestuur. Ik wil als allereerste jullie van
harte feliciteren met jullie aanstelling en ook met jullie nu vastgestelde
beleid. Mooi aantal punten, ik heb veel vragen gesteld dus ik weet niet of dat
de mooiste introductie is van mijn kant. Maar het ziet er allemaal goed uit en
ik ben erg benieuwd hoe jullie het allemaal tot stand gaan brengen. En voor
nu, geniet ervan, geniet van vanavond, en morgen jullie eerste dag op het
hok. Dat wordt wellicht nog een uitdaging, ik weet niet precies wat het oude
bestuur heeft achtergelaten. Verrassingen zullen er zeker zijn. Dan rest mij
nu jullie veel plezier, veel geluk en veel succes te wensen. En geniet ook
vooral van elkaar, je merkt aan het eind van het jaar dat dat toch het meest
waardevolle is, de groep. De mensen die je vrienden worden eigenlijk, daar
wil ik jullie veel plezier mee wensen. Dan wil ik ook nog even het woord
richten tot mijn lieve baby's. Het oud bestuur nu, maakt mij nog weer veel
ouder. Nick, Donnie, Loy, Maylen, Maaike, Miranda. Jullie hebben het
fantastisch gedaan. Het straalt eraf wat jullie presenteren. Zowel van Nick als
van Loy, jullie zijn tevreden wat jullie hebben neergezet en dat is zeker
terecht. Jullie hebben weer een aantal dingen toegevoegd aan het MARUG
portfolio dit jaar. De Germany Inhousetour, iets volledigs nieuws wat een
super succes is geweest. Een nieuwe website, wat de uitstraling van de
MARUG natuurlijk ontzettend verbeterd heeft. Ik denk dat dit dingen zijn,
onder andere, waar jullie trots op kunnen zijn. Dan nog even speciaal voor
Maaike, mijn opvolgertje. Dat was het dan. Genoeg notulen geschreven. Je
hebt een plekje in mijn hart. We hebben veel samen kunnen werken, daar
ben ik erg blij mee. En nog even een linkje naar de nieuwe secretaris, jij
hoort er nu ook bij.
Lief MARUG Bestuur. Ik denk dat jullie een hele leuke tijd tegemoet gaan, wij
zijn inmiddels al een poosje bezig, en ik kan je zelf vertellen dat de eerste
paar maand ontzettend leuk is. Wij zijn allemaal van plan om een keer een
brakke dag op julie bank door te brengen, dus ik denk dat we dat allemaal
een keer komen doen. Ik denk dat de kans aardig groot is dat dat al deze
week gaat gebeuren. Ja, heel veel succes en plezier! En oud bestuur, ik denk
dat jullie een mooi jaar hebben neergezet, een kleine tip wil ik meegeven om
een schaar te kopen.
Lief MARUG bestuur, namens het hele MARUG Conference bestuur 20162017 wil ik jullie van harte feliciteren. Jullie hebben hele mooie plannen
gemaakt, en ik denk dat het helemaal goed gaat komen dit jaar. Ik wens jullie
veel plezier en succes. Lief oud MARUG bestuur, we hebben een heel jaar
heel intensief samengewerkt en het is ons heel goed bevallen. We hebben
het heel leuk gevonden, jullie waren altijd heel behulpzaam en jullie deur
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stond altijd open, en die van ons ook natuurlijk. We hebben hele mooie
dingen meegemaakt op het interim en ik wil jullie ook feliciteren met deze
mooie resultaten. Het waren twee goede presentaties en jullie mogen erg
tevreden zijn met deze resultaten.
Nieuw MARUG Bestuur, van harte gefeliciteerd namens het Nationale
Marketing Strijd bestuur verheug ik me heel erg op de samenwerking, deze
unieke samenwerking. Een keer in de vijf jaar in groningen, ik ben erg
benieuwd wat we er met zijn allen van kunnen maken. Ook namens de IME
wil ik het oude MARUG bestuur bedanken. We hebben samen een
fantastische week neergezet, erg memorabel, erg bedankt voor jullie
medewerking.
Ook namens het TeMa bestuur 2016-2017 wil ik het nieuwe MARUG bestuur
feliciteren met jullie aanstelling. Jullie plan ziet er erg veelbelovend uit, ik
ben benieuwd naar jullie vorderingen en ik denk dat jullie zeker wel een
leuke tijd tegemoet gaan met onze opvolgers. Dan wil ik me graag wenden
tot het inmiddels Oud bestuur, die altijd voor heel veel gezelligheid hebben
gezorgd op het interim.als ze weer langs kwamen met een nieuwe
kerstboom die ze binnen hebben gesleept of tafel omhoog, sfeer omhoog of
als ze af en toe gefrustreerd kwamen darten op ons hok. Natuurlijk Nick
bedankt voor alle gezelligheid tijdens de PV’s en je scherpe blik en ik hoop
dat ik jullie nog een poosje kan zien in Groningen en dat jullie nog vaak
langskomen op het interim.
Lief nieuw MARUG bestuur, heel veel succes komend jaar. Ik denk dat jullie
een geweldig jaar gaan hebben, het ziet er in ieder geval veelbelovend uit.
Lief OUD marug bestuur, namens het media team 2016-2017 wil ik jullie ook
bedanken. Dan wil ik me nog speciaal even wenden tot Miranda die samen
met ons toch wel voor heel veel nieuwe dingen heeft gezorgd.
Lief nieuw bestuur, ik sta hier namens het Conference Bestuur, ook namens
Daniek die nog op exchange is. Ik wil jullie hartstikke feliciteren met jullie
nieuwe beleid, het ziet er heel erg goed uit. Ik hoop dat wij net als het
conference bestuur vorig jaar samen met jullie een hele close band mogen
opbouwen en dat we veel aan elkaar kunnen hebben volgend jaar. Ik wil me
ook wenden, namens de PAC tot het oude bestuur. Ik heb een geweldige tijd
met jullie gehad. Je hoort het aan mijn stem, ik ben nog niet tot rust
gekomen, zo intensief was het jaar. De borrels altijd, waar we om tien uur
begonnen, het actieve leden weekend, en de barbecue die we ook nog
mochten organiseren. Ik kan ook namens de andere twee die hier zitten
spreken van een fantastisch jaar en jullie mogen trots zijn op jezelf.
Nieuw MARUG bestuur, namens de Recruitment Days 2016-2017 exclusief
Roelof, gefeliciteerd met jullie nieuwe beleid. Heel veel succes en we wensen
jullie een heel leuk jaar, maar dat gaat wel lukken want jullie hebben een
parel er tussen zitten. Maak vooral heel veel foto’s dan wordt het filmpje aan
het einde van het jaar denk ik helemaal geweldig. Ook voor het oude
bestuur, namens de gehele Recruitment Days, heel erg bedankt. We hebben
een super leuke drie dagen gehad, ‘s ochtends heel vroeg. Heel erg bedankt
voor jullie hulp tijdens die drie dagen. Heel veel succes met jullie
toekomstige plannen, waar en wat die ook mogen zijn.
Lief nieuw MARUG bestuur, namens ons allen de Recruitment Days 20172018 feliciteer ik jullie hartelijk met jullie aanstelling, Ik denk dat jullie het
fantastisch gaan doen. Jullie hebben fantastische nieuwe plannen. Ik zie veel
waarde in de samenwerking met Plussers en de nieuwe app. Daar spreek ik
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jullie nog over en we gaan elkaar nog veel beter leren kennen komend ruim
half jaar. En oud MARUG Bestuur, we hebben niet heel lang samen kunnen
werken, maar het was een hele mooie tijd. We hebben veel van jullie geleerd
en ook jullie stappen met internationalisering hopen wij de vruchten van te
plukken en dit met de Recruitment Days voort te kunnen zetten. Dus dank je
wel.
Namens het EBF kandidaatsbestuur wil ik jullie ook allemaal feliciteren. Oud
bestuur, ik wil jullie feliciteren met de voortgang die jullie hebben gemaakt
en de mooie presentatie die jullie hebben gepresenteerd. Lang hebben we
niet samengewerkt, maar dat gaan we natuurlijk met jullie opvolgers doen,
dus ik wil jullie van harte feliciteren met jullie aanstelling. Ik denk dat jullie
een mooi beleid hebben gepresenteerd en ik wil jullie heel veel succes en
plezier wensen met de uitvoering daarvan komend jaar. Ik kijk uit naar een
goede samenwerking en leuke momenten op het interim en daarbuiten.
Lief 36e MARUG bestuur, oud bestuur klinkt altijd zo ernstig, vandaar het
36e. Een hartstikke mooi filmpje, daar wilde ik even mee beginnen, dit is ook
een realisatiemoment voor ons. Een jaar geleden zaten we hier ook bij jullie,
dat was ons eerste optreden en dit is jullie laatste optreden. We zitten hier
met ons hele kandidaatsbestuur en huidig bestuur en daarmee is onze
bestuursloop een beetje tot een einde gekomen, ook begint voor ons dat
moment te komen. We hebben heel veel mooie momenten beleefd, dat zie
je ook in het filmpje. Wat me opviel waren enige transformaties, sommige
mensen de haren en sommigen zonder de bestuurskilo's, leuk om te zien.
We hebben elkaar veel gezien op het interim en daarbuiten op evenementen
en borrels. Waar jullie op het begin alles uitspeelden, was dat op het einde
dat jullie om een uur of twee, drie weggingen. Jullie zijn allemaal wel toe aan
een nieuwe uitdaging, geweldig gedaan en mooie dingen neergezet, mooie
achievement. Helaas zijn er ook een aantal dingen niet bereikt, namelijk de
boy band. Loy, met je nieuwe coupe was dat zeker een succes geweest. En
ook onze vissen die nog steeds afscheidelijk van elkaar aan het zwemmen
zijn. Al heb ik het nieuws gekregen dat jullie vissen dood zijn. Voor jullie nu
de deuren sluiten, gaan er ook voor jullie ook nieuwe deuren open. We
willen jullie succes wensen met alles wat jujllie gaan doen en aangezien jullie
de nodige contributie hebben gehad aan de koffie, bij het bijvullen ok van de
koffie, laten we elkaar blijven uitnodigen om koffie te nuttigen bij de EBF.
Dan het nieuwe bestuur, gefeliciteerd met jullie gepresenteerde beleid. Jullie
hebben mooie punten neergezet. Wat ik zei, we gaan nog kort samenwerken
en natuurlijk gaan we elkaar nog zien met de nodige evenementen en
borrels, maar jullie gaan het vooral doen met onze opvolgers. Dus heel veel
succes daarmee. Geniet ervan vanavond, ben benieuwd of jullie dat gaan
redden en als jullie het al redden, zijn jullie gesteld op wat jullie te wachten
staat. Succes morgen.
Er is al zoveel gezegd. Lief oud MARUG bestuur, Nick, Donnie, Loy, Maylen,
Maaike, Miranda. Er is 1 ding nog niet gezegd, dat zwarte gat waar iedereen
het altijd over heeft. Dat moet voor jullie nog beginnen. Het lijkt nog maar
net dat ik was aangesteld, maar het is alweer een half jaar geleden dat ik bij
jullie het rondje op het interim deed en jullie mocht leren kennen. Dat was al
meteen op een brakke dag voor mij en ik mocht al meteen gebruik maken
van jullie bank. Daarnaast mocht ik ook dankbaar gebruik maken van de
knuffels van Miranda dus dat deed me ook altijd wel goed als ik brak was.
Hemdjes openmaken van Maaike, content mag je een keer aan haar vragen,
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want dat weet ik zelf namelijk niet helemaal meer, maar dat was ook altijd
gezellig. Maylen, dan kom je elkaar toch weer eens buiten de dingen tegen
en dan staan we toch samen weer gezellig een biertje te drinken. Loy, ik hoor
net dat je ook heel vaak een RABO reader leent, die random reader was je
ook wel heel vaak kwijt. Daar gaan we het niet over hebben. Donnie,
gefeliciteerd, record gehaald. Netjes, echt netjes. Biertje drinken wil je ook
wel, ik ben blij dat je op die brakke dagen toch wel wat binnen ging halen.
Nick bedankt voor de gezelligheid op de PV’s, ook sparren, lekker biertjes
drinken, goede gesprekken en ik denk dat het helemaal goed gaat komen
met jou. Ook namens de rest van het 29e Risk bestuur gefeliciteerd met jullie
resultaten. Dan ga ik even door met jullie opvolgers. Morgen gaat het
beginnen. Ik heb een beetje gezien wat jullie te wachten staat, het is niet
lachen, maar goed. Om tien uur gaat Zernike dicht dus later dan tien uur
kunnen jullie niet doorwerken. Verder denk ik dat jullie hele leuke dingen
neergezet hebben, leuke plannen en dat jullie een leuke groep zijn. Volgende
week is jullie constitutieborrel en mocht ik dat nog goed kunnen herinneren
van onze constitutieborrel kwamen jullie binnen met iets, ik weet niet wat
het is en ik weet niet hoe jullie het daar gekregen hebben want het was niet
te tillen, maar heel veel succes volgende week en we hebben nu al plezier
van het halen van jullie presentje. Heel veel succes en we hebben als RISK
bestuur heel veel zin om met jullie samen te werken en ook om heel veel
biertjes met elkaar te drinken. Maak het net zo gezellig als jullie voorgangers
gedaan hebben en dan kom ik nog heel vaak bij jullie op de bank liggen.
Namens het kandidaatsbestuur van TeMa wil ik het nieuwe bestuur vast
feliciteren met de aanstelling. Ik denk dat jullie heel veel leuke speerpunten
hebben, heel veel succes met de uitvoering ervan en ik kijk uit naar een
leuke samenwerking. Dan voor het oude bestuur, ik wil jullie feliciteren met
jullie resultaten. Ik heb niet met jullie samengewerkt maar ik denk dat jullie
een leuk jaar hebben gehad en in ieder geval succes nog dan.
Nou daar gaan we. Groot papiertje want wij hebben natuurlijk even met
elkaar gezeten om even wat leuks op papier te zetten. De helft van de zaal
begrijpt er waarschijnlijk niks van , maar we gaan zelf enorm lachen. Lief oud
bestuur en Henk, wij willen jullie bij deze bedanken voor de waanzinnige
overdrachtsperiode en hopen dat jullie er natuurlijk ook van genoten
hebben. Jullie hebben het super goed gedaan, zoals we net allemaal gezien
hebben. We hopen jullie natuurlijk te evenaren, op z’n minst. En we willen
jullie ook nog even allemaal individueel bedanken. Magic, we beginnen met
jou. Dan kun je namelijk ook snel weer weg straks. Ik weet niet hoe laat het
is, heeft iemand een horloge, want dan kun je misschien de trein van kwart
voor 11 halen naar Hengelo. Lekker naar ons Marten. Hij heeft wel iedereens
hart gestolen afgelopen jaar, dus dat moeten we meegeven. Jullie gaan
lekker samen naar Thailand, drie maanden lang met elkaar opgescheept. Dus
dat moet de verloren tijd een beetje goed maken hoop. Helaas moet je wel
de actieve leden barbecue missen, maar gelukkig kun je Roelof altijd s nachts
wakker appen voor wist je datjes. Want je bent het afgelopen jaar
uitgegroeid tot een ware wist-je-datjes queen. Ik ben benieuwd hoe Roelof
dat gaat doen. Nee zonder grappen. Je hebt altijd alles perfect voor elkaar. Je
was een geweldige secretaris, je bent behulpzaam. Met tot het dweilen op
overdrachtsweekend aan toe heb je je rol als mama van de groep bewezen.
En na je reis ga je lekker, dat zei Nick net ook al, stage lopen bij KPN, dus je
hebt het weer helemaal goed voor elkaar. Dus we hebben er helemaal
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vertrouwen in. Veel succes en waarschijnlijk zien we je als je terugkomt van
je reis al wel. Dan gaan we door, Mirandatje. Je kunt haar wellicht kennen
van de promo video; heeft ze een grote rol in, zijn we gek op. Altijd one of
the guys is Miranda. De jongens vinden het wel jammer dat je zusje er
vanavond niet bij is. Je hebt dit jaar meer partners dan posters gemaakt, dus
misschien zou een bedrijfsbezoekje Veendam ook wel iets voor jou zijn. Je
betaalt ook graag om incognito te regelen, dat ben je in ieder geval erg goed
aan het doen. Je bent een beetje de pispaal van het bestuur, valt ons in ieder
geval op de afgelopen maanden. Nee je bent een veels te lieve pispaal. Je
vangt alles op en je krijgt alleen een rood hoofd en that’s it. Je ziet het al.
Knap hoe je dat doet. Loy loopt al het hele jaar achter je aan dus ik denk dat
jullie morgen maar op date moeten met elkaar, dat mag nu eindelijk. Je ziet
hem al glimmen. Op beleidsweekend was je je kleren het snelste kwijt door
het drankspel wat we deden. Maar daarna stond je er weer: Mirandaatje in
haar pyjamaatje. Je hebt het geweldig gedaan dit jaar. Nu nog je eigen MSc
Marketing afmaken en dan ben je klaar. We gaan je dus volgend jaar hopelijk
nog veel zien, je bent altijd welkom. Henk. Nou, jullie hebben het net op de
video’s gezien, maar als je een foto pakt van vorig jaar, ben je echt een ander
mens. Kilo’s, er is haar af, onherkenbaar. Je noemt het zelf dan ook een
mindere periode uit je leven. Maar je bent inmiddels getransformeerd tot de
slet van de MARUG, dus opzich een goede prestatie. De leerling overtreft de
meester vrij snel, dat dan weer wel. Je was ook degene die in Wenen bij de
geheime activiteit een tweetal had gevormd omdat je natuurlijk met een
giga mooie meid wou dansen. Dat heb je ook zeker gedaan, ze zit hier ook.
Ze let niet op. Nee, je bent energiek, enthousiast, je bent echt een sociale
idioot. En je zou zelf zeggen; je bent gewoon een fantastische gozer, een
geweldige gast, helemaal super man. We hebben heel erg van je genoten en
naast dit alles was je ook best een prima penningmeester, goed gedaan. Nee
helemaal top gedaan natuurlijk. Ook de extra fusten die je uit je mouw hebt
getoverd zijn goed geëvalueerd, dus dat mag Robin op gaan pakken. Succes
komend jaar in Gent, Wenen, Kopenhagen, Amsterdam, Rotterdam en
Groningen. Volgens mij ga je de hele wereld over. En als iemand trouwens
nog straks een leuke, korte, bondige anekdote wilt horen, kun je straks Loy
aanschieten op de borrel en vragen naar z’n Cambodja verhaal, vindt ie leuk.
Gaat ie helemaal los. Goed, Maylen. Waar Henk de panda is, ben jij de pinda.
Lekker je vriend gevonden via de MARUG, en op de IME iets met een ei. Je
houdt van vochtige warme plekjes, we vinden er eigenlijk geen peil op te
trekken, maar wouden het toch even benoemen. Menig sollicitant is bang
voor je geweest, maar je ons in ieder geval fantastisch samengesteld, en vele
andere groepen ook. Je kreeg sinds onze bekendmaking ook weer ineens
heel veel zin om te gaan drinken, dus het zuipen sloeg je geen enkele keer
over. Een WoMiVoMi op de woensdagmiddag, en een karaoke barretje op
z’n tijd sla jij zeker niet over. Ook heb je vorig jaar heel goed geïntegreerd
met het bestuur 2015-2016. Dus dat weet je waarschijnlijk al niet meer,
maar is gebeurd. We zullen ook je oorverdovende nies ontzettend gaan
missen, maar Robin je hoge koffie rekeningen denk ik niet. Je gaat lekker
naar Taiwan, heel veel plezier daar. Ga lekker genieten, en we zien je in
februari weer terug. Denk ik, weet ik wel zeker, dus dat is leuk. Dan Donnie.
Fijn dat Casper uiteindelijk gebeld is, en verder was je externen uitje ook één
groot succes. Volgens ons ben je helemaal niet aangekomen in je
bestuursjaar, aangezien je al een head-start had als bolleke. En ook wederom
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Nick van de Gevel:

een acquisitie record neergezet, goed gedaan. En naast al dat geld heb je ook
nog wat anders binnengehaald via en voor de MARUG. Ze ziet het
aankomen, het is Ems. Jouw Ems. Verder zijn er drie dingen heel belangrijk in
jouw leven: Drinken met Emma, slapen met Emma, en Emma zelf. Helemaal
top. Verder vind je het heel leuk om Henk Henk te noemen. Heb je ook veel
gedaan. En we hebben aan je ernstige blessure op je knie gezien dat je ook af
te toe voetbalt. Wij wisten niet dat asbakken ook konden rennen. Maar
gelukkig is er komend jaar een plekje in de goal voor je. Je bent een
borrelnoot, zeg ik altijd al, je bent een echte tijger. Je vond dit marketing jaar
zo leuk dat je zelf hebt besloten een Strategic Innovation Management
Master te gaan doen. Top. Volgens mij ga je het helemaal goed doen. En
hopelijk zien we je nog veel op het hok, want je blijft natuurlijk in Groningen.
Gezellig. Dan tot slot, Nick. We laten jou bijna even voor wat het is. Van
propper op Mallorca tot voorzitter van de MARUG, een heuse American
Dream zouden we zeggen. Verder ben je altijd veels te blij, speelt je accent
irritant vaak op en zou de gemiddelde ritalin patiënt jou maar al te graag als
proefpersoon willen hebben. Maar verder is er denk ik geen enkele
MARUGer, hier niet nergens niet, die jou niet aardig vindt, Dus dat heb je
dan wel weer goed gedaan. Verder hou je je privé leven heel graag geheim,
tot je een keer wordt bespied in de plaatselijke horeca, net jammer. Je
beerpong cursus op beleidsweekend aan Donnie en Loy is ook een
fenomenale avond geweest, die liggen er volgens mij nog steeds wakker van.
Je was echt een steun in de rug voor de rest van het bestuur. Ik denk dat ze
jou allemaal heel dankbaar zijn voor alles wat je hebt opgepakt. Je was echt
een hele goede voorzitter. De lat ligt hoog voor me, maar dat is natuurlijk
alleen maar goed. Al met al, heel veel succes met alles wat jullie zessen te
wachten staat, en dank voor de afgelopen maanden. We vonden het echt
een geweldige, hele mooie tijd. We gaan jullie ook echt wel een beetje
missen, ik denk zeker met het opruimen morgen dat we liever met z’n
twaalven waren geweest. Straks krijgen jullie nog een cadeautje van ons, dat
is een beetje onhandig nu. En dank voor alles.
Lief 37e MARUG Bestuur, gefeliciteerd natuurlijk. Een geweldige tijd gehad
sinds 13 april, laten we naar de persoonlijke stukken gaan. Lieve Roelof, na
een jaartje tussen wal en schip bij de Recruitment Days heb je dan eindelijk
je MARUG hart laten kloppen en voor dit prachtige bestuur gekozen. Je kon
het interim natuurlijk nog niet verlaten. Er lopen namelijk zoveel leuke chicks
hier rond, wie weet wordt je dit jaar wel weer opnieuw verliefd op een leuke
meid uit het Vesting bestuur. Met alle borrels in het vooruitzicht kan ook je
innerlijke crimineel zijn hart ophalen, genoeg mogelijkheden om weer
attributen uit de kroeg te jatten aangezien regelen je toch niet lukt. We zijn
benieuwd of je de trofee van het overdrachtsweekend kunt overtreffen.
Daarnaast moet je aankomend jaar wel even wat beter je best doen om op
tijd te zijn maandagochtend. Te laat komen bij BV omdat je nog met een
chick op het hockeyveld ligt te rollebollen kan natuurlijk niet hè. We hopen
dat je dit jaar weer een aantal actieve leden aan je lijstje toe kunt voegen,
die lijst begint zich namelijk aardig op te bouwen. Zou leuk zijn als je je
eskimo broederschap met Freek met nog wat namen kunt uitbreiden. Last
but not least hopen we dat je je epileerpincet niet mee vergeet te nemen
naar het hok, anders komt dat natuurlijk niet goed met het epileren van je
wenkbrauwen. Laat je oude RD-genootje zich maar schrap zetten, je zult dit
jaar nog wel vaker brak aankloppen om op haar bank een tukje te doen.
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Lieve Robin, nog geen twee maanden ben je onderdeel van de MARUG maar
wat zijn we al veel over je te weten gekomen. Direct na jullie bekendmaking
werd al duidelijk dat jij niks waard bent wanneer je brak bent. Alhoewel, op
je brakste dagen schijn je een superster te zijn op het voetbalveld, een
klasbak van het zuiverste water, een topper. Zo lazen wij laatst in het
wedstrijdverslag dat je Loy iedere zondag trouw toestuurt. Dood irritant.
Niet alleen op het voetbalveld weet jij wel eens te scoren. Dit tot jaloezie van
jouw overige mannelijke bestuursgenoten. Zo zei Roelof al eens dat hij blij
zou als jij geen single meer zou zijn, dan maken Freek en hij ook kans. God,
wat heb je het getroffen Henkos. Die bijnaam heb je overigens te danken aan
je voorganger. Je positie in het MARUG bestuur heb je daarentegen te
danken aan het Gladius dispuut. Aangezien er afgelopen jaar niemand uit het
dispuut in het MARUG bestuur zat, hebben we geprobeerd dat dit jaar te
compenseren door twee van jullie soort aan het bestuur toe te voegen.
Benieuwd hoe dat gaat. Nee zonder gein, we zijn hartstikke blij met je. Je
bent niet alleen een onwijs gezellige jongen, maar als we Loy mogen geloven
ook een hele goede penningmeester. Een waardevolle toevoeging aan het
MARUG Bestuur 17-18. Lieve Britt, voor ons ben jij geen onbekende. Als
fanatiekeling van het MARUG Conference Bestuur was jij op bijna elk
evenement present! Door je geweldige inzet ben jij uitgeroepen tot
MARUG’er van de maand, maar door die vele tranen vroegen wij ons af of je
dat wel leuk vond… Zal wel door de drank gekomen zijn, of niet Brittje. Je
zegt dat je nog maar een keer mag huilen dit jaar en als dat vanavond niet is
vragen wij ons af wanneer dan wel. Afgelopen jaar ben je best friends
geworden met Maaike, jullie gingen vaak samen sporten. Maar de afgelopen
weken heb je ook een goede band gecreëerd met je voorgangster.
Overdracht in lingerie is kort voorbij gekomen maar natuurlijk ook de
overdracht tijdens de sollicitaties. Je zei dat je sommige sollicitanten wel ‘fijn
vond… als je je ogen dicht hebt.’ Vreemd. Wat we ook vreemd vinden is dat
je geen bier drinkt, nou veel succes daarmee komend jaar Brittje. Lieve
Freek, je bent de diva van het nieuwe MARUG bestuur. Van het vieze
studentenleven met gore huizen, muizen en andere smerigheid moet jij niks
hebben. Met een Perzisch tapijt in je studentenkamer, een ijskast vol met
zuivel, op maat gemaakte constitutie pak, schatkist met gel voor €50,- per
pot en je passie voor koken, zorg jij ervoor dat je het goed hebt als student.
Jij sluit je dan ook het liefste af van het gepeupel die een andere visie op het
studentenleven hebben dan jij. Zo mijd jij de kermis in Groningen, om naar
eigen zeggen niet met de proletariërs in de zweef te willen zitten. Gelukkig
heb je in dit hele divagebeuren een goede vriendin aan Nienke. Jullie gaan er
naar eigen zeggen samen voor zorgen dat jullie met de winst van de
Commercial Night 2018 de MARUG wintersport weer een nieuw leven in
gaan blazen naar Val Thorens. Naast jouw bourgondische manier van leven,
ben je ook erg grof gebekt. Marcherend door de Duitse steden Keulen en
Düsseldorf, zag jij in elk gebouw, persoon of Sparkasse wel iets wat je deed
denken aan een oorlog een paar jaar geleden. Naast jouw extreem naar
rechts wijkende idealen kun je er op het hok ook wat van. Geen vrouw blijft
gespaard en samen met jouw eskimo broeders zal jij vele vrouwenharten
doen breken in 2017-2018. Vulgaire woorden die ik hier maar niet zal
noemen komen regelmatig uit jouw mond. Helaas kun je nog lang niet mee
in het scheldgeweld van Loy en Martijn, maar zij denken dat je binnen een
paar maanden het niveau en scherpte aantikt. Je hebt voor het aankomende
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jaar al een aantal doelen gesteld. Wat betreft het beleid en dat nieuwe
acquisitierecord, geloven we dat dat allemaal wel goed komt. Maar er is een
groter doel, oftewel jouw ‘’projectje’’. Je krijgt van Martijn zoals afgesproken
een fles Whiskey als dit lukt en vergeet vooral de foto’s niet! Alle gekheid op
een stokje. We denken dat je het dit jaar heel erg goed gaat doen en dat je
samen met de andere toppers echt je stempel op dit jaar gaat drukken! En
mocht je het allemaal even niet meer weten dan heb je mentor Martijn en
Ludo nog binnen handbereik. Lieve AJ, ik denk dat wij jou nog nooit hebben
gezien zonder brede lach op je gezicht. Jij bent altijd vrolijk en een
ontzettend harde werker. Ondertussen heb jij al vele uurtjes gemaakt op het
hok. Jij bent fanatiek in alles wat je doet, of het nou gaat om de MARUG, je
KEI commissie, het funhouse of je werk bij Chocomel waarvoor je de hele
stad rondfiets op een enorme onhandige bakfiets. Jij vindt het allemaal geen
probleem. Dagen zijn voor jou eigenlijk te kort en als het even kan zou jij
gaan demonstreren voor langere openingstijden op het Zernike. Deze
toewijding uit zich niet alleen in je werk, want volgens mij heb jij nog
ongeveer iedere borrel afgesloten. We verwachten vanavond natuurlijk niet
anders van je! Tot voor kort was jij eigenlijk nog redelijk onbekend met de
MARUG, maar ondertussen ben jij zeer goed geïntegreerd op alle vlakken.
Ook InDesign was voor jou nog onbekend terrein, maar leergierig als jij bent,
deed je enthousiast mee aan de InDesign & Photoshop cursus (tenzij de rest
van je bestuur ging barbecueën in de zon). Vol trots laat jij iedereen jouw
creaties zien en op de MARUG borrel zal ook niemand jouw scherm zijn
ontgaan. Ook heb jij de afgelopen borrel al een extra functie op je genomen:
de koppelaarster van de MARUG. Dankzij jouw fantastische deurschema, is
de eerste romance al ontstaan en hopelijk zullen er nog vele volgen. We
weten zeker dat jij het ontzettend goed gaan doen dit jaar en nog vele mooie
creaties zult maken! Blijf vooral je vrolijke, fanatieke zelf, dan gaat het
helemaal goed komen. Nienke, Wij hebben een hele gezellige overdracht
gehad. Ik heb jou natuurlijk veel geleerd over de MARUG en hoe je bier open
maakt, maar jij vond dat er ook bij mij nog wat verbeterd kon worden op het
gebied van taalvaardigheid. Of dat is er langzaam maar zeker met veel
uitroeptekens uitgetimmerd, bedankt daarvoor. Jij koos voor het MARUG
bestuur oa omdat je je horizon wilde verbreden. Nou Nienke, dat was ook
hard nodig want sinds kort weet jij waar de Negende Cirkel zich bevindt.
Maar eens buiten de kroeg van Vindicat een kijkje nemen heeft jou veel
meer dan dat gebracht; sinds jij buiten de kroeg komt ben jij erachter
gekomen dat mannen ook met een ander doel een gesprek met je kunnen
voeren dan alleen je benen spreiden. Door de IME heb je de MARUG echt
leren kennen zei je. Leuk, maar jammer dat je er nooit was omdat je moest
oppassen of een huistaak moest doen. Bier drinken is niks voor jou, maar je
wil niet altijd de discussie aangaan hierover. Daarom heb jij hier een truc
voor bedacht. Je neemt het biertje aan en houd het vervolgens de hele
avond in je hand. In je andere hand heb je een glas wijn die wel met
regelmaat bijgevuld wordt. Slim hoor. Als het gaat om de plannen voor
aankomend jaar heb jij eigenlijk maar 1 doel voor ogen; de wintersport! Hier
heb je het al drie maanden over; die wintersport moet en zal er komen! En
hoe ga je dit financieren? Ach, gewoon de Commercial night wat duurder
maken toch? Nienke, je hebt het geweldig goed gedaan tot nu toe en het
belooft een heel mooi jaar te gaan worden. Je bent ambitieus, recht door zee
en goudeerlijk. Hier ga je het heel ver mee schoppen denken we. Jullie
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plannen zien er heel goed uit, we zijn heel benieuwd naar alle resultaten die
jullie gaan boeken dit jaar. Maar dat gaat helemaal goedkomen! Voor nu van
harte gefeliciteerd en het klinkt heel cliché maar geniet ervan want voor je
het weet is het voorbij!
31. Afsluiting
Kjeld Vissers sluit de Algemene Leden Vergadering om 22:47 uur.
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1. MARUG Basisvoorwaarden
De beste keuze voor marketingstudenten én marketinggeïnteresseerden!
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 mogelijk 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 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, marketinggeïnteresseerde
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 2017-2018
2.1. Communicatiesysteem personaliseren en informatieverwerking
moderniseren
2.1.1. MARUG App integreren in de communicatie met leden
Deze zomer is de oude MARUG app volledig vernieuwd en up to date gebracht. Er zijn nieuwe
features toegevoegd zoals het insturen van wist-je-datjes en het invullen van evaluatieformulieren
van evenementen. De MARUG app is niet bedoeld als een vervanging van de mobiele website, maar
als een aanvulling hierop. Vanuit leden hebben we tot nu toe veel positieve reacties op de
vernieuwde app ontvangen. Zo hebben bij de MSc Marketing Career Day 86 mensen het
evaluatieformulier via de app ingevuld, en zijn er sinds september al 68 wist-je-datjes via de app
ingestuurd. Ook is de app in het afgelopen half jaar bijna 150 keer gedownload. De app is nog verder
uitgebreid door de MARUG Membercard toe te voegen, waarmee leden korting kunnen krijgen bij
verschillende horecagelegenheden in Groningen. Het komende half jaar willen we pushberichten
gaan inzetten om leden te informeren over evenementen en borrels.
✓
✓
✓
-

De app werkt naar behoren en de informatie is up-to-date
Evaluatieformulieren beschikbaar maken voor evenementen
MARUG Membercard toevoegen aan de MARUG app
De programmaboekjes van evenementen beschikbaar maken in de app
70% van onze studentleden heeft de app

Vanuit het MARUG Bestuur zijn de functionarissen PR & Promotie en Secretaris verantwoordelijk voor
de uitvoering van dit speerpunt.
2.1.2. Consistentie van promotionele uitingen verhogen
Om de consistentie van de promotionele uitingen van de MARUG te verhogen is er deze zomer een
standaard format ontwikkeld waarin elke commissie haar flyers, posters en andere promotionele
uitingen kan vormgeven. Om als marketing vereniging nog voldoende vrijheid te geven aan de PR &
Promotie functies van elke commissie, is er maar een beperkt deel bepaald en is er nog voldoende
ruimte over voor creativiteit. Deze nieuwe stijl is al voor verschillende evenementen en promotie
uitingen gebruikt, zoals de MSc Marketing Introduction Day, de MARUG borrels, de MSc Marketing
borrels en de promotie voor de MARUG Dublin Inhousetour. Daarnaast is er een rolbanner
ontworpen in deze nieuwe stijl.
✓
✓

Consistentie aanbrengen in promotionele uitingen
Andere promotie-uitingen (zoals de rolbanner) in deze stijl ontwikkelen

Vanuit het MARUG Bestuur zijn de functionarissen PR & Promotie en Interne Betrekkingen
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit speerpunt.
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2.1.3. Data Driven Creativity
Het afgelopen half jaar is de MARUG bezig geweest met het inrichten van datasets en analytics tools
voor een betere informatieverwerking. Op verschillende vlakken wordt bewuster met informatie
omgegaan zodat dit gebruikt kan worden bij het maken van beslissingen en strategieën.
De evaluatieformulieren voor evenementen zijn gestandaardiseerd. Hierdoor is het mogelijk om in
de toekomst een beter beeld te krijgen van de kwaliteit van onze evenementen. Ieder jaar zal
hetzelfde format gebruikt worden voor de evaluatieformulieren. Al deze data kan daardoor beter
met elkaar worden vergeleken en zo kunnen de evenementen aan de hand van feedback verbeterd
worden. Verder is er door de geherstructureerde MARUG Pool een gedetailleerdere dataset wat
betreft de status en doelen van ieder lid. Hierdoor kunnen leden beter getarget worden naar
aanleiding van hun behoeften.
Ook zijn door middel van een samenwerking met een externe partij de online marketing en analytics
van de MARUG geherstructureerd. Het eerste half jaar is er vooral gewerkt aan het inrichten van de
analytics tools en geleerd om hiermee te kunnen werken. Door de herstructurering heeft de MARUG
nu een beter inzicht in het website verkeer. Vrijwel alle activiteiten op de website zijn te volgen en
kunnen inzichtelijk gemaakt worden. Er zijn doelen opgesteld aan de hand van wat de MARUG
website biedt. Verder zijn alle social media platformen geïntegreerd in de analytics van de website,
waardoor deze platformen elkaar kunnen versterken en aanvullen. Het komende half jaar zullen
voornamelijk de doelen van de website geanalyseerd worden.
✓
✓
-

Website optimaliseren wat betreft klikbaarheid, efficiëntie, etc.
Lange termijn evaluatie van evenementen in overzichtelijke excel bestanden zetten
Toepassen Google Analytics en andere tools om de gestelde doelen te analyseren
Google Adwords campagnes verbeteren om de vindbaarheid te vergroten

Vanuit het MARUG Bestuur zijn de functionarissen Penningmeester en Secretaris verantwoordelijk
voor de uitvoering van dit speerpunt.

2.2. Vergroten en beter benutten van kennis over interne en externe
stakeholders
2.2.1. MARUG Pool herstructureren
Door de jaren heen is het ledenbestand van de MARUG sterk gegroeid. Begin dit jaar zijn alle nieuwe
MARUG leden benaderd om ze zo te informeren over alle mogelijkheden binnen de vereniging. Aan
de hand van de reactie van de MARUG leden is nieuwe informatie verkregen. Deze informatie is
verwerkt in de geherstructureerde MARUG Pool. Hierbij kan gedacht worden aan wensen van leden
met betrekking tot recruitment en commissie mogelijkheden. Tevens zijn ook Plusleden toegevoegd
aan de MARUG Pool om hen ook na hun studie verder te kunnen helpen. Door de herstructurering
heeft de Pool meerwaarde voor zowel de vereniging, als voor onze leden. De nieuwe inzichten
bewerkstelligen dat de informatievoorziening naar onze studentleden beter getarget kan worden.
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Op dit moment wordt de Carrière pagina op de website aangepast rondom de geherstructureerde
MARUG Pool. Zo wordt het overzichtelijker voor de studentleden van de MARUG hoe je bij de juiste
vacatures komt en hoe de MARUG je verder in je carrière kan helpen.
De Campus Recruiters zijn verantwoordelijk om de MARUG Pool zoveel mogelijk te integreren met
de MARUG leden, en de MARUG Pool actueel te houden.
✓
✓
-

Alle nieuwe leden benaderen, en deze gerichte informatie geven over de mogelijkheden bij
de MARUG
Het MARUG Pool bestand een nieuwe inrichting geven
Carrière pagina herinrichten
100% van de studerende MSc Marketing leden toevoegen aan de MARUG Pool

Vanuit het MARUG Bestuur zijn de functionarissen Secretaris en Interne Betrekkingen
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit speerpunt.

2.2.2. Betrokkenheid van MARUG Plussers vergroten
Naast studentleden heeft de MARUG een erg groot alumni netwerk: de MARUG Plussers. Binnen
deze groep Plussers zijn er sinds september actieve (nieuwe) Ambassadeurs aangesteld om als stem
van de plussers te fungeren en is hun takenpakket geherdefinieerd. Daarnaast wordt er gekeken
naar de mogelijkheden om de Plussers ook persoonlijker te betrekken met de studentleden van de
MARUG. Dit door studentleden een kijkje in het bedrijfsleven te geven. Voor de invulling hiervan
hebben wij contact gezocht met oud-besturen, die ons hierin hebben geadviseerd en waarvan velen
positief reageerden op dit idee.
Een andere manier waarop de betrokkenheid van MARUG Plussers dit jaar wordt vergroot, is het
openstellen van de tweejaarlijkse MARUG Plus borrels voor het Master Marketing Team, de Campus
Recruiters en de parttime besturen die gelieerd zijn aan de MARUG. Op deze manier worden actieve
MARUG leden al vroeg in contact gebracht met het MARUG Plus netwerk, wat voor studenten
waarde kan toevoegen voor hun persoonlijke netwerk.
✓
✓
-

Actieve ambassadeurs aanstellen
Plus intro leden opnemen in de MARUG Pool
Contact tussen Plussers en studentleden intensiveren
Oud-Besturendag organiseren

Vanuit het MARUG Bestuur zijn de functionarissen Secretaris en Voorzitter verantwoordelijk voor de
uitvoering van dit speerpunt.
2.2.3. Activiteitenaanbod personaliseren op aanvraag van bedrijven
Voorheen werd voor de invulling van evenementen veelal naar de wensen van studenten gekeken.
Er werd door middel van rondvragen en evaluatieformulieren onder onze studenten gepeild waar zij
behoefte aan hadden.
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Vanuit meerdere invalshoeken is gebleken dat er vanuit bedrijven behoefte is aan een herziening
van de invulling van evenementen. Tijdens bedrijfsgesprekken is gepeild hoe bedrijven deze invulling
graag zouden zien. Meerdere bedrijven hebben aangegeven hun bedrijfscultuur te willen tonen aan
de MARUG studenten, en daarom activiteiten op eigen locatie te willen organiseren. Daarnaast is er
een behoefte aan meer informele activiteiten. Deze input is vervolgens meegenomen en binnen
commissies en besturen doorgenomen. Hieruit is een nieuwe opzet gekomen voor het nader te
bepalen MSc Marketing Management event en er wordt gekeken naar de mogelijkheden om dit ook
toe te passen tijdens andere evenementen.
✓
✓
-

Informatie verkrijgen over de wensen van bedrijven voor onze evenementen
Nieuwe invulling derde MSc Marketing evenement
Mogelijkheden tot verandering van eigen evenementen doornemen

Vanuit het MARUG Bestuur zijn de functionarissen Voorzitter en Externe Betrekkingen
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit speerpunt.

2.3. MSc Marketing positie versterken
2.3.1. Zichtbaarheid van MSc Marketing Intelligence vergroten (versterken) bij externe partijen
De Rijksuniversiteit Groningen is op dit moment de enige universiteit in Nederland die de MSc
Marketing Intelligence aanbiedt. Tevens volgen steeds meer masterstudenten de track Marketing
Intelligence of kiezen studenten ervoor om beide tracks binnen de MSc Marketing te volgen. Deze
ontwikkeling biedt, in combinatie met het unieke karakter van de MSc Marketing Intelligence aan de
RUG, kansen voor de recruitment functie van de MARUG. Voorheen is deze track van de MSc
Marketing onderbelicht gebleven bij externe partijen.
De afgelopen maanden is de MARUG bezig geweest de Intelligence track van de MSc Marketing te
expliciteren en beter te vertegenwoordigen naar externe partijen toe. Daarnaast is er in de
bedrijfsfolder meer aandacht geschonken aan Marketing Intelligence , staan er meer relevante
vacatures voor MSc Marketing Intelligence studenten op de Vacaturebank en is de MARUG in
gesprek met bedrijven om de recruitment positie wat betreft Intelligence nog meer te versterken.
Tevens is de opzet van het MSc Marketing Intelligence Event aangepast om beter te voorzien in de
vraag van bedrijven en MSc Marketing Intelligence studenten beter te faciliteren in recruitment.
✓
✓

Meer MSc Marketing Intelligence vacatures plaatsen op de Vacaturebank
Intelligence event herinrichten om dit evenement groter en aantrekkelijker voor studenten
en bedrijven te maken

Vanuit het MARUG Bestuur zijn de functionarissen Externe Betrekkingen en Penningmeester
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit speerpunt.
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2.3.2 Betrokkenheid MSc Marketing studenten vergroten bij de MARUG
Het doel voor dit jaar is om ervoor te zorgen dat alle MSc Marketing studenten lid zijn van de
MARUG. Dit is onder andere geprobeerd te bewerkstelligen door de MSc Marketing Introduction
Day grootser aan te pakken in samenwerking met de vakgroep marketing. De dag bestond uit een
welkomst college, een lunch en als afsluiting een boottour en borrel. De waarde van het MARUG
lidmaatschap voor MSc Marketing studenten is op deze dag extra benadrukt door het MARUG
Master Team. Om ook de betrokkenheid van internationale studenten te vergroten worden alle
cursussen in het Engels aangeboden en zijn er meer commissies open voor internationale studenten.
✓
✓
✓
-

Uitbreiden van de Introduction Day
Alle cursussen aanbieden in het Engels
Meer commissies openstellen voor internationals
100% van de MSc Marketing studenten is lid van de MARUG
MSc Marketing studenten simuleren tot het participeren op onze master evenementen

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 commissies en evenementen MARUG
Bestuur 2017-2018
3.1. MARUG Conference
De MARUG Conference is het grootste evenement van de MARUG en staat bekend als een
kwalitatief hoogstaand evenement. De MARUG Conference is gericht op studenten, leden van de
vakgroep Marketing en bedrijfsdeelnemers die geïnteresseerd zijn in marketing. Een succesvolle
MARUG Conference heeft meerdere voordelen, waaronder een groot aantal nieuwe leden en een
bijdrage aan het positieve imago van de vereniging.
Als paradepaardje van de MARUG is het voor de MARUG Conference noodzaak een onderscheidend
karakter te hebben, van hoge kwaliteit te zijn en in te spelen op actuele en interessante thema’s
binnen het vakgebied. De goede banden met de vakgroep en MARUG Plussers kunnen van pas
komen bij het aantrekken van sprekers en deelnemers en het continueren van de inhoudelijke
kwaliteit van de MARUG Conference. Er zal er naar gestreefd worden om ook dit jaar weer de
Leeflang Scriptieprijs uit te reiken tijdens de MARUG Conference. De MARUG Conference zal
komend jaar op dinsdag 6 maart 2018 plaatsvinden.
De Raad van Toezicht (RvT) van de MARUG Conference wordt gevormd door de functionarissen
Voorzitter (eindverantwoordelijke), Penningmeester, Externe Betrekkingen en Interne Betrekkingen
van het MARUG Bestuur.

3.2. Media Team
Het Media Team is onder andere verantwoordelijk voor marketing gerelateerde artikelen en video’s
die twee keer in de week worden gepubliceerd op de website. De onderwerpen van de artikelen zijn
actueel en/of wetenschappelijk. Naast artikelen levert het Media Team beeldmateriaal aan dat
gebruikt kan worden ter promotie van de MARUG. Het afgelopen half jaar heeft het Media Team
actuele en hoogwaardige artikelen geschreven voor de website en worden er niet alleen blogs
geschreven, maar ook clickbaits: artikelen met een maximale lengte van 200 woorden over een
actueel onderwerp. Binnenkort zal deze commissie deel gaan nemen aan verschillende workshops
om schrijftechniek en interview vaardigheden te verbeteren. Het Media Team staat open voor
internationale leden en heeft op dit moment ook meerdere actieve internationale leden.
De Raad van Toezicht (RvT) van het Media Team wordt gevormd door de functionarissen PR &
Promotie (eindverantwoordelijke) en Secretaris van het MARUG Bestuur.

3.3. Promotie en Activiteiten Commissie
De taken van de Promotie en Activiteiten Commissie (PAC) hebben betrekking op het operationele
deel van het promotie- en wervingsbeleid van de MARUG. Daarnaast is de Promotie en Activiteiten
Commissie verantwoordelijk voor het organiseren van evenementen voor actieve leden. In
september heeft de PAC zich ingezet tijdens de promotieweek van de MARUG door middel van het
organiseren van een promotiestunt op Zernike. Daarnaast is de PAC verantwoordelijk voor het
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organiseren van het Actieve Leden Weekend, de PACjesavond (de sinterklaasborrel), een
nieuwjaarsdiner en de Actieve Leden BBQ. Momenteel is de commissie druk bezig met het
organiseren van het Actieve Leden Weekend en de PACjesavond.
De Raad van Toezicht (RvT) van de Promotie en Activiteiten Commissie wordt gevormd door de
functionarissen PR & Promotie (eindverantwoordelijke) en Interne Betrekkingen van het MARUG
Bestuur.
3.4. Mind over Marketing
Het doel van het evenement Mind over Marketing is om het raakvlak tussen marketing en
psychologie studenten aan te snijden. Daarnaast wordt op dit evenement de MARUG gepromoot op
de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.
Omdat de samenstelling afgelopen jaar goed is ervaren, zal er opnieuw gestreefd worden naar een
diverse groep met zowel studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde als studenten van de
Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Ook is de Mind over Marketing commissie vanaf
het begin van dit academisch jaar toegankelijk voor internationale studenten om het aanbod van
commissies voor deze groep studenten uit te breiden. Er is besloten om volgend jaar in februari,
direct na het evenement, de nieuwe Mind over Marketing commissie te gaan vormen en het
evenement volgend jaar in december plaats te laten vinden. Hierdoor zullen de evenementen meer
over het jaar verspreid worden en zullen er meer mogelijkheden zijn om in februari een commissie
te doen bij de MARUG.
De Raad van Toezicht (RvT) van de Mind over Marketing commissie wordt gevormd door de
functionarissen Interne Betrekkingen (eindverantwoordelijke) en PR & Promotie van het MARUG
Bestuur.
3.5. International Marketing Experience
Het doel van de International Marketing Experience is het bieden van een professioneel reisconcept,
waarbij studenten internationale marketing ervaring op kunnen doen. Tevens voegt dit evenement
een internationaal aspect toe aan het evenement portfolio van de MARUG.
Om de kwaliteit van de International Marketing Experience te waarborgen, worden studenten
geselecteerd op basis van hun cv. Op die manier kan de MARUG de bedrijven enthousiaste
deelnemers bieden met inzicht in marketing. Het is hiervoor belangrijk over voldoende kennis van de
Engelse taal te beschikken. Dit zal dan ook terugkomen bij de werving en selectie. Ook wordt dit jaar
opnieuw benadrukt dat het evenement tevens toegankelijk is voor internationale studenten. Om de
professionaliteit van de reis te waarborgen zal een voortraject plaatsvinden waarin gastcolleges
bijpassend bij het thema worden gegeven door externe partijen. Met behulp van dit voortraject
zullen de deelnemers kennis verkrijgen die ze kunnen gebruiken tijdens de reis. De International
Marketing Experience (IME) zal komend jaar in april plaatsvinden.
De Raad van Toezicht (RvT) van de International Marketing Experience commissie wordt gevormd
door de functionarissen Penningmeester (eindverantwoordelijke) en Interne Betrekkingen van het
MARUG Bestuur.
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3.6. Master Marketing Team
Het Master Marketing Team (MMT) richt zich op het aanbieden van Master Marketing gerelateerde
activiteiten. De activiteiten voorzien in de behoeften van de Master Marketing student en zijn van
hoogstaande kwaliteit. Tevens vervult het Master Marketing Team een belangrijke klankbordfunctie
voor zowel de vakgroep marketing als de MARUG. De voorzitter van het Master Marketing Team zal
dan ook deelnemen aan de vergaderingen met de vakgroep. De commissie bestaat enkel uit MSc
Marketing studenten, waardoor zij in direct contact staan met de doelgroep. De commissie is ook
open voor internationale studenten. Het Master Marketing Team heeft twee commissies gedurende
het jaar, het Master Marketing Team Fall en het Master Marketing Team Spring, en is
verantwoordelijk voor vier evenementen en vijf borrels. Het is belangrijk om deze opsplitsing in de
commissie voort te zetten. De MSc Marketing studenten hebben een hoge studiedruk. Op deze
manier wordt de druk tijdens de commissie periode verlaagd en daarmee ook de drempel om deze
commissie te gaan doen.
3.6.1. Master Marketing Team Fall
Het Master Marketing Team Fall is gevormd in juni en is verantwoordelijk voor de organisatie van de
Career Day, de Master Marketing Seminar en de eerste twee MSc Marketing borrels. Daarnaast was
het Master Marketing Team Fall ook verantwoordelijk voor de Master Marketing Introduction Day,
een actieve invulling van de eerste collegedag voor Master Marketing Studenten. In december vindt
de overdrachtsperiode plaats tussen het MMT Fall en het MMT Spring. De Career Day vond dit jaar
plaats op 4 oktober 2017 en was een groot succes. Het evenement werd door studenten beoordeeld
met een acht.
De Raad van Toezicht (RvT) van het Master Marketing Team Fall wordt gevormd door de
functionarissen Voorzitter (eindverantwoordelijke) en Externe Betrekkingen van het MARUG Bestuur.
3.6.2. Master Marketing Team Spring
Het Master Marketing Team Spring start in december en organiseert het Intelligence Event en de
MARUG Management Tour. Daarnaast organiseren ze de laatste drie MSc Marketing borrels. Het
Intelligence Event was afgelopen jaar het hoogst gewaardeerde MSc Marketing evenement tot nu
toe dus dit willen we komend jaar dan ook verder uitbreiden.
De Raad van Toezicht (RvT) van het Master Marketing Team Spring zal worden gevormd door de
functionarissen Voorzitter (eindverantwoordelijke) en Externe Betrekkingen van het MARUG Bestuur.

3.7.Inhousedagen
Komend jaar zullen wederom meerdere MARUG Inhousedagen plaatsvinden. De Aegon Inhousedag
heeft al plaatsgevonden en ook voor de aankomend tijd staan er meerdere gepland. Aan deze dagen
wordt in overleg met het desbetreffende bedrijf invulling gegeven. De inhousedagen geven MARUG
leden de kans om bedrijven beter te leren kennen en zich zo te oriënteren op de arbeidsmarkt.
De MARUG Inhousedagen worden georganiseerd door de functionarissen Externe Betrekkingen
(eindverantwoordelijke) en Penningmeester van het MARUG Bestuur.
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3.8. 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.
Tijdens de afgelopen edities zijn er bezoeken gebracht aan kantoren van onder andere Google,
Facebook, en LinkedIn. Voor deze inhousetour worden op basis van een cv-selectie 30 studenten
geselecteerd om deel te nemen aan de reis. De Dublin Inhousetour is een mooie kans voor
studenten om deze bedrijven beter te leren kennen, maar vooral ook om zich te oriënteren in het
werkveld. Vanuit de bedrijven was er de afgelopen jaren veel interesse in recruitment en zijn er ook
deelnemers naar aanleiding van de inhousetour aangenomen bij de bedrijven. Dit evenement
versterkt de recruitment functie van de MARUG. Dit jaar wordt de tour voor de vijfde keer
georganiseerd, en worden de kantoren van Google, Facebook, Airbnb en Hubspot bezocht. De tour
zal plaatsvinden van 21 november tot en met 25 november.
De Dublin Inhousetour wordt georganiseerd door de functionarissen
(eindverantwoordelijke) en Externe Betrekkingen van het MARUG Bestuur.

Secretaris

3.9. Germany Inhousetour
Om op het gebied van recruitment meer te kunnen bieden aan internationale studenten is er van 10
tot en met 13 mei 2017 een inhousetour georganiseerd naar Duitsland. Gedurende deze week zijn er
bedrijfsbezoeken geweest bij Trivago, Douglas, Thjnk en Publicis Pixelpark. De inhousetour vond
plaats in Keulen en Düsseldorf en er zijn 16 deelnemers mee geweest. Er wordt met trots
teruggekeken op de eerste editie van deze tour en de intentie is om dit evenement structureel toe te
voegen aan de evenementen portfolio van de MARUG.
De Raad van Toezicht voor de Germany Inhousetour zal gevormd worden door de functionarissen
Externe Betrekkingen (eindverantwoordelijke) en Penningmeester van het MARUG Bestuur.
3.10. MARUG 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 middel van bijvoorbeeld het verzorgen van een gastcollege aan de Faculteit
Economie en Bedrijfskunde (FEB). Deze colleges worden verzorgd door sprekers uit het bedrijfsleven
om inzicht te geven in de marketingpraktijk. Afgelopen oktober heeft een vakkoppeling
plaatsgevonden bij het BSc Bedrijfskunde vak Marketing. Deze werd door zowel studenten als de
vakgroep positief beoordeeld. Er wordt op dit moment gekeken naar de mogelijkheid om verdere
vakkoppelingen op te zetten in samenwerking met de vakgroep Marketing en eventueel andere
mogelijkheden bij studies buiten de FEB. Dit zou de naamsbekendheid van de MARUG kunnen
vergroten.
Een van de doelstellingen van de MARUG is intermediair zijn tussen de marketing wetenschap en de
marketingpraktijk. Het concept van de MARUG Marketing Classes sluit goed aan bij deze doelstelling.
Het is een evenement dat gericht is op promotie van de MARUG, waarbij de waarden van de MARUG
uitgelegd worden. Het zal voor de deelnemende studenten duidelijk moeten zijn dat het evenement
door de MARUG wordt georganiseerd.
De Marketing Classes worden georganiseerd door de functionarissen Externe Betrekkingen
(eindverantwoordelijke) en Penningmeester van het MARUG Bestuur.
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3.11. Plus Inhoudelijk Evenement
Het Plus Inhoudelijk Evenement wordt komend jaar op dezelfde manier opgezet als vorig jaar,
aangezien het seminar bij een externe partij afgelopen jaar wederom positief ontvangen is. Voor het
seminar zal opnieuw een samenwerking met het Customer Insights Centre worden aangegaan, en
het zal voor Plussers worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief. De inhoud van het seminar
zal bestaan uit actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven, met als thema: 10 jaar customer insights.
Er zal worden gestreefd naar een groeiende opkomst van Plusleden. Hiervoor heeft de MARUG de
datum zo vroeg mogelijk gecommuniceerd met de Plussers. Dit jaar zal de seminar op 30 november
plaatsvinden.
Het Plus Inhoudelijk Evenement wordt georganiseerd door de functionarissen Secretaris
(eindverantwoordelijke) en Penningmeester uit het MARUG Bestuur.
3.12. Recruitment Days
In samenwerking met de EBF zal dit jaar voor de 24ste keer de Recruitment Days georganiseerd
worden. De Recruitment Days behoort tot de meest succesvolle activiteiten van de MARUG. Deze
dagen zijn voornamelijk bedoeld om studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) te
laten oriënteren op de arbeidsmarkt en inzicht te laten krijgen in de deelnemende bedrijven.
Daarnaast hebben studenten de gelegenheid stage- en afstudeermogelijkheden binnen het
bedrijfsleven te verkennen. De Recruitment Days draagt bij aan de naamsbekendheid, het positieve
imago van de MARUG en het intensiveren van de banden van de MARUG met studenten, bedrijven
en de EBF. Dit jaar zullen de Recruitment Days plaatsvinden op 11, 12, en 13 december 2017 en
wederom zal er naar gestreefd worden om het deelnemersaantal te verhogen. Voorgaande jaren
was er een deelname van ongeveer 550 studenten aan het evenement. Het is een van de grotere
studieactiviteiten van Groningen. Het evenement geniet grote naamsbekendheid en heeft een
goede reputatie onder zowel studenten als bedrijven.
De Raad van Toezicht (RvT) van de Recruitment Days commissie wordt gevormd door de functionaris
Secretaris 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
Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW). Dit jaar vond het congres plaats op 12 oktober
2017. Er hebben 89 studenten deelgenomen aan het evenement, waarvan 35 procent van de
deelnemers van de FEB afkomstig was. Het thema van het ComMa Congres 2017 was ‘Back to Basic’.
Het was wederom een geslaagd evenement waarbij de raakvlakken tussen communicatie en
marketing werden belicht. Er zijn twee lezingen gegeven door Hooghoudt en Marketing Groningen.
Daarnaast werden workshops gegeven door Spraakmakend, FrieslandCampina en PSfm. Het ComMa
congres heeft bijgedragen aan de belangstelling van communicatiestudenten voor Marketing.
De Raad van Toezicht (RvT) van de ComMa commissie werd gevormd door de functionaris Interne
Betrekkingen van het MARUG Bestuur en een functionaris uit het Commotie Bestuur.
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3.14. Commercial Night
De Commercial Night is een evenement waarbij de nadruk ligt op reclame die via verschillende
media de consument bereikt. Reclame is één van de eerste dingen waar men aan denkt wanneer het
over marketing gaat en vormt hierdoor een basis voor het aantrekken van een breed publiek.
Aanwezigen worden voorzien van een gevarieerd avondprogramma in de vorm van colleges en
discussie mogelijkheden waarin de kracht van commercie centraal staat.
Er wordt gestreefd naar aanwezigheid van zowel Nederlandse als internationale studenten. Het
streven ligt dit jaar weer bij ongeveer 50 deelnemers. Er wordt gestreefd naar minstens twee
internationale studenten in de commissie. De Commercial Night vindt dit jaar plaats op 1 mei 2017.
De Raad van Toezicht (RvT) van de Commercial Night commissie zal worden gevormd door de
functionarissen PR en Promotie (eindverantwoordelijke) en Secretaris van het MARUG Bestuur.

3.15. MARUG cursussen
Vanaf het academisch jaar 2014-2015 is de MARUG begonnen met het aanbieden van verschillende
cursussen. Deze kunnen studenten helpen hun academische vaardigheden te verbeteren. Komend
jaar worden er vier cursussen aangeboden: de SPSS cursus in blok 1, de Online Business Course in
blok 2, de R cursus in blok 3, en de InDesign en Photoshop cursus in blok 4. De vier cursussen met
verschillende onderwerpen en lengtes vullen de stof van de reguliere vakken aan en verbreden de
kennis van studenten. De SPSS cursus van blok 1 werd positief beoordeeld met een gemiddeld cijfer
van een acht. Alle cursussen worden dit jaar in het Engels aangeboden om de internationalisering
van de MARUG voort te zetten.
De MARUG cursussen worden georganiseerd door de functionarissen PR & Promotie
(eindverantwoordelijke) en Interne Betrekkingen van het MARUG Bestuur.

3.16. MARUG Campus Recruiters
De Campus Recruiters bestaan nu uit drie studenten uit de MSc Marketing die mede MSc Marketing
studenten peilen voor interesse in stages en vacatures en geïnteresseerden doorspelen naar de
functionaris Externe Betrekkingen. Het streven is om meer bekendheid te creëren voor de Campus
Recruiters zodat MSc Marketing studenten beter voorzien kunnen worden van relevante
carrièremogelijkheden. Daarnaast benaderen de Campus Recruiters nieuwe leden van de MARUG
om hun wensen wat betreft recruitment en interesse in commissies in kaart te brengen.
De Raad van Toezicht (RvT) van de Campus Recruiters wordt gevormd door de functionarissen
Externe Betrekkingen (eindverantwoordelijke) en Interne Betrekkingen van het MARUG Bestuur.

3.17. Nationale Marketing Strijd
De Nationale Marketing Strijd is een initiatief van de Marketing Associatie Nederland (M.A.N.). 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 MAN bestaat uit: MAEUR (Rotterdam),
Scope|3MA (Maastricht), Asset Marketing (Tilburg), MAA (Amsterdam) en de MARUG (Groningen).
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De Nationale Marketing Strijd 2018 zal worden gecoördineerd door de MARUG aangezien het
bestuur gevormd is in Groningen. De Nationale Marketing Strijd is het grootste marketing
evenement voor universitaire studenten van de M.A.N. Het evenement is gericht op studenten van
Nederlandse topuniversiteiten in de laatste fase van hun studie die affiniteit hebben met marketing.
Honderd studenten zullen worden geselecteerd op basis van hun motivatiebrief en cv. De Nationale
Marketing Strijd is uniek, omdat het de interactiviteit tussen bedrijven en studenten als uitgangspunt
heeft. De bedrijven krijgen de kans om studenten ‘in actie’ te zien met real-life cases in teams met
andere studenten die ze nog niet kennen. Dit kan zijn tijdens de door onze partners georganiseerde
inhousedagen voorafgaand aan de Nationale Marketing Strijd, maar ook gedurende één van de cases
tijdens de finaledagen in Utrecht.
De Raad van Toezicht (RvT) van de Nationale Marketing Strijd wordt gevormd door de functionaris
Voorzitter (eindverantwoordelijke) van het MARUG Bestuur, en functionarissen van de andere
marketing verenigingen.
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4. Financieel halfjaaroverzicht 2017-2018
4.1 Voorwoord
Groningen, 1 november 2017
Geachte MARUG leden,
Voor u ligt de financiële verslaggeving van het afgelopen halfjaar en de vooruitzichten voor het
aankomende halfjaar van de Marketing Associatie Rijksuniversiteit Groningen. Hierin zijn de balans
op 1 november 2017 en de resultatenrekeningen van zowel het bestuur als van verschillende
MARUG activiteiten tot 1 november 2017 te vinden.

Het afgelopen half jaar is er onder andere een uitbreiding van de introduction day geweest en is er
gewerkt aan de dataverwerking en analytics. Verder zal er een nieuwe computer voor de PR
aangeschaft worden en heeft het actieve leden hok nieuwe bureaus gekregen. Beide investeringen
zullen over 5 jaar afgeschreven zullen worden.

Het komende half jaar zal er gestreefd worden om de lijn van afgelopen halfjaar door te trekken,
zodat er in mei teruggekeken kan worden op een succesvol boekjaar.
Met vriendelijke groet,
Namens het 37e MARUG Bestuur

Robin Schoonveld
Penningmeester
MARUG Bestuur 2017-2018
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4.2 MARUG Balans

49

MARUG Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering

4.3 Toelichting MARUG Balans
Vaste activa
Er zijn nieuwe bureaus gekocht voor het Conference hok van de MARUG, welke zullen worden
afgeschreven over een periode van vijf jaar.
Vlottende activa
Het debiteurensaldo is flink gedaald vergeleken met het saldo op 1 mei 2017.
De laatste tijd hebben erg veel debiteuren het geld overgemaakt en zijn er nauwelijks langlopende
debiteuren meer.
Vreemd vermogen kort
Het crediteurensaldo is aanzienlijk hoger dan op 1 mei 2017. Dit komt voornamelijk door een bedrag
dat nog verschuldigd is aan de MARUG Conference door een gecombineerde partner.
Vreemd vermogen lang
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4.4 Begroting MARUG Bestuur
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4.5 Toelichting MARUG Bestuursbegroting
1. Acquisitie
Er is al erg veel acquisitie gedraaid in het afgelopen half jaar. Daarom is het begrote bedrag omhoog
bijgesteld.
2. Contributie leden
De afgelopen tijd zijn er erg veel storneringen geweest en daarom zijn de verwachte contributies
verlaagd.
5. Incidentele baten bestuur
Er is een voorziening voor bedankdiners vrijgevallen.
6. Afschrijvingen
Dit bedrag bestaat uit een afschrijving op de camera, de borrelcamera, de boekhoud laptop, de PR
computer, de bureau’s conference hok en de website.
11. Verzekeringskosten
Bestaande uit een goederen- en inventarisverzekering, een cameraverzekering en een
aansprakelijkheidsverzekering.
13. Kosten ICT
Deze bestaan uit de maandelijkse licentiekosten voor de website, het boekhoudprogramma,
licentiekosten voor de app en de netwerkaansluitingen die worden doorberekend door de EBF.
19. Commissie bedankdiners
Dit jaar zal er een bedankdiner plaatsvinden met de Nationale Marketing Strijd. Dit bestuur bestaat
uit zeven personen. Vandaar dat deze lasten omhoog zijn gegaan
21. Kosten cadeaus
De eigenaar van de vaste stamkroeg van de MARUG is er mee gestopt. Hiervoor is namens de
MARUG een cadeau gegeven. Dit is de reden voor de gestegen lasten.
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4.6 Begroting MARUG Activiteiten
4.6.1 MARUG Activiteiten Baten
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4.6.2 MARUG Activiteiten Lasten
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4.6.3 Afrekening evenementen
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4.7 Toelichting MARUG Activiteitenbegroting
1. MARUG Plus
Er waren veel aanmelding voor de grachtenborrel, maar veel mensen hebben alsnog afgezegd.
Daarom zijn de baten lager uitgevallen dan begroot. De kosten van de Plus borrels zijn iets hoger
uitgevallen.
5. MARUG Master Team
De lasten voor het MARUG Master Team zijn hoger begroot, omdat verwacht wordt dat het nieuwe
evenement meer kosten met zich mee zal brengen. Verder zijn de cateringskosten van de Master
Career Day hoger uitgevallen dan verwacht.
6. MARUG / Commotie ComMa
Door de commissie is erg veel acquisitie binnen gehaald. Dit is geïnvesteerd in het evenement
waardoor het verwachtte resultaat ongeveer hetzelfde is als in het vorige jaar.
9. Duitse Inhousetour
Deze tour werd voor het eerst georganiseerd ten behoeve van de internationalisering.
Het negatieve resultaat is aanzienlijk, dus zal gekeken worden naar mogelijkheden om dit in de
toekomst kunnen verlagen.
10. Dublin Inhousetour
Aan het begin van het jaar is het gemiddelde genomen van de afgelopen boekjaren.
De kosten voor de Dublin Inhousetour lopen nu gelijk met die van vorig jaar. Vandaar dat er meer
lasten begroot zijn.
11. Commercial Night
Door het vorige bestuur is geïnvesteerd in de kwaliteit van dit evenement. Daardoor zijn de lasten
hoger dan in het vorige boekjaar. Naar aanleiding van de feedback is deze investering als erg positief
ervaren.
14. Mind over Marketing
Het plan is om te investeren in dit evenement om het naar een hoger niveau te kunnen tillen,
daardoor zijn de lasten hoger begroot.
Totaal Resultaat
Er is een aanzienlijk positief resultaat begroot. In de afgelopen weken zijn er erg veel contracten met
nieuwe partners getekend. Hierdoor is de acquisitie omhoog bijgesteld. Op dit moment is er nog
geen goede investering gevonden voor het begrote positieve resultaat. In het komende halfjaar zal
gekeken worden naar de mogelijkheden om dit bedrag te kunnen investeren.
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4.8 Goedkeuring
Verklaring van de Kascontrolecommissie
Ingevolge de opdracht van de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering d.d. 13 november 2017
hebben wij de financiële cijfers voor de eerste zes maanden van het boekjaar 2017-2018, begonnen
op 1 mei 2017 en eindigend op 30 april 2018, 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, 4 november 2017
De kascontrolecommissie 2017-2018,

Coen Zweers
Penningmeester
MARUG Bestuur 2015-2016

Loy Löwik
Penningmeester
MARUG Bestuur 2016-2017
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5. Actieve leden 2017-2018
MARUG Bestuur

Nienke Kroes
Roelof Takens
Robin Schoonveld
Freek van Haarlem
Britt Piket
Annejet van der Vegte

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Externe Betrekkingen
Interne Betrekkingen
PR & Promotie

MARUG Conference

Christel Overmars
Ibrahim Barbery
Bram Huiskes

Nationale Marketing Strijd Bestuur

Daan de Weger
Charlotte Deurvorst
Julian Lo
Thomas Louter
Meinhardt Draaijer
Lisanne Venema
Emma Braams

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

ComMa Congres

Sophie Holwerda
Julia Smit

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

Voorzitter
Externe Betrekkingen I
Penningmeester & Externe
Betrekkingen II
Senne Aarssen
PR & Promotie
Frederique Baurichter Thematiek, Sprekers & Secretaris
Daniek Verdonk
Dagorganisatie

Kimberley van Hulst
Suzanne Lei
Anne van der Wal
Commercial Night

Nog niet gevormd op het moment van schrijven.

Conference Dagorganisatie

Merinde van de Ven
Whitney Raskeyn
Evi Gorter
Jules Angenent

Productsponsoring
Promotie
Media, Techniek & Organisatie
Acquisitie

EBF & MARUG Recruitment Days

Machtelt Eggink
Mike van Oudshoorn
Cyril Kuipers
Maarten Franken
Adam Tavernier

Voorzitter
Penningmeester
Bedrijfscontacten I
Bedrijfscontacten II
Dagorganisatie
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Jarno Wilms
Maaike Kort

Logistiek & Planning
PR & Promotie

Inhousetour Germany

Nog niet gevormd op het moment van schrijven

International Ambassador

Johann Lagemann

International Marketing Experience

Frank Oude Avenhuis
Gilles de Groot
Heleen Fortuin
Wouter van Nijendaal
Kelly Schrama

MARUG Campus Recruiters

Lotte Logher
Marc Boels
Loy Löwik

Master Marketing Team Fall

Johann Lagemann
Melvin Bredewold
George Radix
Emmy ter Brugge
Lisa Kleinhuis

Master Marketing Team Spring

Nog niet gevormd op het moment van schrijven.

Media Team

Annely Kemink
Jana Assenmacher
Marijn Meure
Merle Baake
Bibi Loman
Vincent Pool
Talitha la Macchia
Ondrej Molnàr
Freya Liemburg
Dennis Reitsma

Mind over Marketing

Nog niet gevormd op het moment van schrijven.

Promotie- en Activiteitencommissie

Annejet van der Vegte Voorzitter
Fleur Kamp
Nina ter Beest

Ambassadeurs

Marijke van Ark
Hilgo Gabriels
Laura van de Merwe

Voorzitter
Externe Betrekkingen
PR & Promotie
Thematiek & Sprekers
Weekorganisatie

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

Hoofdredacteur
Blogger
Blogger
Blogger
Blogger
Blogger & Interviewer
Chef Special
Photographer
(Video) Editor
(Video) Editor
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Boudewijn Schrijver
Ramon Sloof
Wilbert van der Woude
Wencke Lesterhuis
Raad van Voorzitters

Janiek Moes
Fleur Kamp
Bas Wagenmaker
Nick van de Gevel

Voorzitter Bestuur 2013/2014
Voorzitter Bestuur 2014/2015
Voorzitter Bestuur 2015/2016
Voorzitter Bestuur 2016/2017

Kascommissie

Coen Zweers
Loy Löwik

Penningmeester Bestuur 2015/2016
Penningmeester Bestuur 2016/2017
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Jaarplanning 2017-2018
2017
Augustus
14-18
September
4
4-8
7
8
11
15
18 -22
Oktober
2-6
4
5
12
13
18
November
10
13
16
16
20
21-25
23
27
30
30
December
2-3
4
7
11
11-13
18
18

Once upon a KEI
Introduction Day MSc Marketing
Introweek
MARUG Openingsfeest
Cursus SPSS
Cursus SPSS
Cursus SPSS
MARUG Promotieweek
FEB Careers week
MARUG MSc Marketing Career Day
MARUG Borrel
MARUG/Commotie ComMa Congres
MARUG Plus Borrel
Inhousedag Aegon
MSc Marketing Borrel
MARUG HALV
Cursus
MARUG Borrel
Cursus
Dublin Inhousetour
Cursus
Cursus
Cursus
MARUG Marketing Seminar
Actieve Leden Weekend
Cursus
PACjesavond, MARUG Borrel
Cursus
EBF/MARUG Recruitment Days
Cursus
Inhousedag Belsimpel
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2018
Januari
11
Februari
1
2
7-9
12
13
16
19
Maart
1
5
6
12
13
19
April
12
13
15-22
23
30
Mei
1
3
3
7
9-11
14
17
25
28
31
Juni
23
30

Actieve Ledendiner, MARUG Nieuwjaarsborrel
MARUG Borrel
MSc Marketing Borrel
Nationale Marketing Strijd
Cursus
Mind over Marketing
MARUG Plus borrel
Cursus
MARUG Borrel: Voorzitter bekendmaking
Cursus
MARUG Marketing Conference
Cursus
MARUG Management tour
Cursus
MARUG Borrel: Bekendmaking kandidaatsbestuur 2018-2019
MSc Marketing Borrel
MARUG International Marketing Experience (IME)
Cursus
Cursus
Commercial Night
Inhousedag Databay
MARUG Borrel
Cursus
Germany Inhousetour
Cursus
MSc Marketing Intelligence Event
Actieve Leden BBQ
MARUG ALV
MARUG Borrel
Optie Plus Grachtenborrel
Optie Plus Grachtenborrel
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