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Redactioneel
Het nieuwe academische jaar is alweer in volle gang en een nieuwe lading 
geografen en planologen heeft zich bij onze vereniging aangesloten. Dit jaar 
is echter niet zomaar een jaar, dit jaar bestaat de V.U.G.S. maar liefst 90 
jaar! Het thema van het lustrum is: Apocalypse 2012 en deze oikos staat 
dan ook in het teken van dit thema. Hoe zit het nou precies met die Maya's? 
En  op hoeveel manieren kan de wereld eigenlijk vergaan? Ook staat dit jaar 
in het teken van wat aanpassingen in het bachelorprogramma, ook hier is 
een artikel aan besteed. 

Dit is helaas alweer de laatste oikos van de huidige oikoscommissie. We willen 
dan ook alle lezers bedanken en de volgende commissie veel succes wensen 
met het in elkaar zetten van dit geweldige verenigingsblad. Veel leesplezier!
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Voorwoord, kreten van het bestuur
Marjolein van der Stok &
Jaap-Willem Sjoukema
Lieve lezer,

De dagen worden steeds korter, het 
weer is een stuk somberder gewor-
den en El Niño is weer ingetreden.  
Naast deze weersverschijnselen lij-
ken natuur en milieurampen, zoals 
de kernramp van Fukushima, steeds 
meer plaats te vinden. Daar komt 
nog bovenop dat de (financiële) 
crisis nu al vijf jaar voortduurt en 
het einde hiervan nog steeds niet 
in zicht is.  Alle symptomen wijzen 
erop: de Apocalypse komt eraan! De 
afgelopen decennia zijn er wel vaker 
voorspellingen van het einde van de 
wereld gedaan, maar dankzij de oude 
en mysterieuze Mayacultuur is het 
nog nooit zo evident geweest als dit 
jaar. De V.U.G.S. pakt onder andere 
daarom komend oktober nog eens 
groots uit met het XVIIIe lustrum dat 
als thema heeft: 2012 Apocalypse. 
Nog belangrijker aan dit lustrum is 
natuurlijk dat de V.U.G.S. 90 jaar 
wordt en hiermee is het de op één na 
oudste studievereniging in Utrecht! 
Dat is oprecht iets waar we trots op 
mogen zijn!

Komend lustrum zal gevierd 
worden door vele spectacu-
laire, leuke en inhoudelijke 
activiteiten. Een lustrum 
wordt slechts één keer per 
vijf jaar gegeven, dus het 
is natuurlijk fantastisch dat 
hij precies nu valt. Achterin 
deze oikos zijn alle lustru-
mactiviteiten beschreven 
die natuurlijk ook leuk zijn 
om te bezoeken als je min-
der goedgelovig bent, dus 
pak snel je agenda erbij! 

Ook staat er in deze oikos meer ach-
tergrondinformatie over het 2012-feno-
meen en hoe mensen er nou bij komen 
dat op 21 december 2012 de wereld zal 
vergaan. 

Naast het naderende lustrum  heeft de 
V.U.G.S. natuurlijk ook de afgelopen pe-
riode weer veel activiteiten meegemaakt. 
Zo heeft het inhoudelijk sterke V.U.G.S. 
symposium over toerisme plaatsge-
vonden, is er een masteractiviteit naar 
Schiphol geweest en is er een delegatie 
V.U.G.S.-ers naar Vinkeveen vertrokken 
om een weekend te zeilen. Tenslotte 
heeft natuurlijk begin september de 
introductie plaatsgevonden en hebben 
zo’n 200 eerstejaars kennis gemaakt met 
Utrecht, de universiteit en de V.U.G.S. 
als ware ontdekkingsreizigers. We wil-
len jullie veel leesplezier wensen en 
zien jullie graag terug op de komende 
lustrumactiviteiten!

Namens het 90ste V.U.G.S.-bestuur,

Met geografische groet,

Marjolein van der Stok & Jaap-Willem 
Sjoukema
Vice-secretaris & vice-penningmeester 
2011-2012
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Het einde van de wereld?
De Maya kalender

Christel van Wijk, redactie.

21 december 2012. Van over de 
hele wereld wordt er vol span-
ning aangekondigd dat er op deze 
datum immense veranderingen 
gaan plaatsvinden. Er gaan vele 
hardnekkige en zorgwekkende 
speculaties in de ronde. De meest 
positieve speculatie van het stel: 
de hele wereld zou vanaf deze da-
tum vol vrede en in harmonie le-
ven met elkaar. Het ergste doem-
scenario is overigens welbekend 
bij menig wereldbewoner: het 
vergaan van de wereld op 21 
december 2012. Deze voorspel-
lingen zijn er allemaal dankzij de 
kalender van de Maya’s. Hoe is 
de Maya kalender ontstaan? Hoe 
zit de Maya kalender in elkaar? 
En last but not least: hoe geloof-
waardig is deze voorspelling? 

Definitie Apocalypse
Volgens de voorspellingen van de 
Maya’s zal er op 21 december 2012 
een ‘Apocalypse’ plaatsvinden. Onze 
geliefde dikke vriend de van Dale 
beschrijft dit woord als volgt: ‘boek 
van het nieuwe testament, deel 
van de bijbel, eindtijdperk, gods-
spraak, openba-
ring van Johannes, 
ondergang van de 
wereld, ramp’. In 
spreektaal wordt 
Apocalypse vooral 
in verband ge-
bracht met ‘het 
einde van de we-
reld’. Een synoniem 
voor Apocalypse is 
ook wel een open-
baring. Een open-

baring wordt overigens veelal geas-
socieerd met het beschrijven van het 
einde van de wereld. Alhoewel een 
openbaring ook zeker als iets positiefs 
geïnterpreteerd kan worden: zoals 
reeds genoemd het leven in ‘vrede en 
harmonie’. 

Opbouw van de Maya kalender
13.0.0.0.0. 4 Ahau, 8 Kumk’u: dit is de 
begindatum van de jaartelling van de 
Maya’s. Omgerekend naar onze grego-
riaanse kalender begon het allemaal op 
13 augustus 3114 voor Christus. De 
Maya’s kenden maar liefst 13 verschil-
lende kalenders. Sommigen zijn geheel 
vergeten en onbekend maar enkelen 
hiervan worden nog wel gebruikt waar-
onder de ‘cirkel telling’ en de ‘lange 
telling’.  De Maya’s kenden echter nog 
andere manieren om te tellen. Door te 
kijken naar de omloop van Venus en 
Mars werd er bepaald wanneer er met 
een doktersbehandeling gestart moest 
worden of wanneer het gunstig was 
om te oogsten. Zelfs de datum van de 
kroning van een koning werd hieraan 
afgelezen. De stand van Venus was 
bijvoorbeeld ook belangrijk om een 
gunstige dag te vinden om een oorlog 

Afb. 1: Het lezen van de Maya kalender
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te beginnen en winnen. 
De welbekende ‘lange telling’ voorspelt 
nu het einde van de wereld. De start-
datum van de telling was 13.0.0.0.0 
en deze datum zal ook weer bereikt 
worden op 21 december 2012. Op 
afbeelding 1 is weergegeven hoe de 
Maya kalender omgerekend kan wor-
den naar onze gregoriaanse kalender. 
Een voorbeeld om het te verduidelij-
ken: neem de datum 9.18.12.14.17. 
In ‘Maya taal’ wordt dit gezien als 17 
k’in, 14 winal, 12 tun, 18 k’atun en 9 
bak’tun. Indien de 9 ‘Bak’tuns’ ver-
menigvuldigt worden met de 144.000 
dagen en dit met de rest ook gedaan 
wordt, komen we uit op 1.430.217 
dagen die zijn verstreken sinds het 
begin van de Maya jaartelling. Op 21 
december 2012 zijn er dan uiteindelijk 
5125 jaren verstreken sinds de Maya 
datum 13.0.0.0.0, het begin van de 
Maya jaartelling. Het is dan het einde 
van de vijfde cyclus van de ‘lange 
telling’. 

Afb. 2: de Maya kalender

Geloofwaardigheid
Hoe betrouwbaar is de voorspelling 
en hoeveel waarde wordt er aan deze 
voorspelling gehecht? De Maya’s heb-
ben wel eens eerder voorspellingen 
gedaan die ook daadwerkelijk zijn uit-
gekomen. Velen geloven nu daarom 
ook dat er ‘iets’ gaat gebeuren op 
deze datum. Overigens staat er in het 
typische Maya stadje Tortuguero in 
Mexico een glief met een tekst die een 
voorspelling doet over wat er op 21 
december 2012 gaat gebeuren. Helaas 
is deze glief alleen zodanig beschadigd 
dat deze niet meer gelezen kan wor-
den. Verder kent de Maya kalender een 
grote populariteit in boeken, documen-
taires en films sinds ‘het einde van de 
wereld’ in opspraak is gekomen. Echter 
zijn er veel tegengeluiden te horen. Zo 
stelt William Saturno, archeoloog aan 
de Universiteit van Boston: ‘Er is geen 
enkele indicatie in de Mayakalenders 
voor het einde van de wereld, dat zou 
samenvallen met het einde van het jaar 
2012. De oude Maya's voorspellen het 
voortbestaan van de wereld en dat de 
zaken over 7.000 jaar exact hetzelfde 
zullen zijn als destijds'. 
Verder verscheen er eind oktober 2009 
in vele kranten het bericht dat onder-
zoek van Andreas Fuls had uitgewezen 
dat de Mayakalender pas in 2220 ten 
einde loopt. Bovendien schreven de 
Maya’s ook voorspellingen die in het 
jaar 4727 zullen plaatsvinden. Eén 
groot raadsel dus. Eerst maar eens 
zien wat 21 december 2012 ons gaat 
brengen! 

Literatuur:
• http://www.13manenkalender.nl 
• http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/
article/detail/3253767/2012/05/10/Geen-ein-
de-van-de-wereld-op-oudste-Mayakalenders.
dhtml 
• http://www.skepsis.nl/mayakalender-2012.
html
• http://volkenkunde.nl/node/249
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De Maya-samenleving 
Een historie
Jip van Weezel, redactie.
Het is ondertussen duidelijk ge-
worden dat de Maya’s verantwoor-
delijk zijn voor het hele Apocalypse 
gebeuren waar we nu mee gebom-
bardeerd worden. Maar hebben die 
gasten eigenlijk gedaan? Hoe en 
wanneer is hun beschaving ont-
staan? En hoe is hij ook weer ten 
onder gegaan? En omdat dit toch 
een geografisch magazine is, waar 
komen ze eigenlijk vandaan? Om 
de laatste vraag maar meteen te 
beantwoorden. De Maya-cultuur is 
terug te vinden in Midden-Amerika 
in de landen Guatamala, Belize 
en Mexico. Beter gezegd op het 
Yucatan-schiereiland en de bergen 
daar ten zuiden van.
 
De eerste vondsten van een Maya-
cultuur dateren uit 2600 voor Christus.  
Maar dat zijn maar kleine vondsten. Te 
weinig om de levenswandel van deze 
eerste Maya’s te reconstrueren. In 
2010 werden echter grotere vondsten 
gedaan uit ongeveer 1800 voor Chris-

tus. Hieruit wordt duidelijk dat die 
Maya’s meer deden dan de primaire 
levensbehoeften. Er zijn aarden potten 
teruggevonden en figuurtjes van klei 
wat wijst op enige vorm van kunst of 
vakmanschap. Maar toch is het pas 
vanaf 800 voor Christus dat er echt een 
beschaving ontstond. Steden werden 
gevormd aan de Pacifische kust van 
Mexico en er werd volop handel gedre-
ven. Tegelijk ontstond er in de bergen 
van Guatamala de stad Kaminaljuyu 
die de handel in het Maya gebied voor 
eeuwen zou domineren. Andere steden 
specificeerde zich in het verbouwen 
en produceren van cacao. Eén van die 
steden heette heel toepasselijk Cho-
colá. Deze Preklassieke periode loopt 
tot ongeveer 250 na Christus.
 
Van 250 tot 900 was de Maya cultuur 
op zijn hoogtepunt. Dit wordt ook wel 
de klassieke periode genoemd. Dit 
was de bloeitijd van bekende steden 
als Tikal, Palenque en Calakmul. Het 
Maya-gebied was ingedeeld in verschil-
lende koninkrijken en keizerrijken. 

Daarin lagen deze steden 
die meestal een groot 
zelfbestuur hadden. Het 
waren eigenlijk stadsta-
ten binnen een konink-
rijk. En dit waren geen 
kleine stadjes. Schat-
tingen gaan ervanuit 
dat er miljoenen Maya’s 
waren.Een bloeiende sa-
menleving dus. Dat komt 
ook wel tot uiting in de 
bekende trappiramides 
en het totaal eigen, be-
hoorlijk ingewikkelde 
hiërogliefenschrift.  
  
Afb. 1 Leefgebied Maya's.
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Het hart van de Maya-cultuur, the core 
om maar in geografische termen te 
blijven, lag in het begin in het zuide-
lijke laagland aan de Pacifische kust. In 
de bloeiperiode schoof dat op over de 
bergen naar de laagvlakte daarachter. 
Het zou daarna nog verder opschuiven 
naar het noorden van Yucatan.
 
Na 900 na Christus stortte deze Maya 
beschaving helemaal in. Dat gebeurt 
wel eens vaker met grote beschavin-
gen, alleen deze keer is er iets frap-
pants. Niemand weet hoe. Er zijn wel 
wat oorzaken genoemd, maar een 
duidelijke conclusie kan er niet getrok-
ken worden. Men denkt dat overpo-
pulatie, een buitenlandse invasie, een 
boerenopstand of het ineenstorten van 
belangrijke handelsroutes oorzaken 
kunnen zijn. De meest plausibele the-
orie is echter een verandering van kli-
maat als gevolg van uitputting van het 
landschap door intensieve landbouw. 
Men zou het land teveel uitgedroogd 
hebben door deze intensieve landbouw 
waardoor er grote droogtes ontstonden 
met als gevolg epidemieën. Een inte-
ressante theorie, zeker ook met het 
oog op onze eigen samenleving.
 
Hoewel de Mayacultuur 
in de zuidelijke en cen-
trale laagvlaktes ver-
dwenen was, bloeide hij 
nog volop in het noorden 
van Yucatan. Hier staan 
ook de meest bezochte 
monumenten zoals de 
wereldberoemde pira-
mide van Chichen Itza. 
Deze komen dus niet uit 
de klassieke hoogtijden 
van de Maya’s maar 
juist de periode erna. 
Helaas zou er ook aan 
deze samenleving een 
einde komen.
 

In 1492 had Columbus bij toeval 
Amerika ontdekt. Dat zorgde voor 
een ongekende veroveringsdrang en 
vooral goudkoorts bij de Spanjaar-
den. Yucatan kon daar helaas niet 
aan ontsnappen. In het midden van 
de zestiende eeuw vielen de Spaanse 
conquistadores het schiereiland bin-
nen en ze gingen als een olifant door 
de porseleinkast om hun grote doel te 
vinden; El Dorado, de gouden stad. 
Helaas voor hen zit er heel weinig 
goud in de grond van Yucatan en was 
het verzet van de Maya’s heftig. In te-
genstelling tot de Inca’s en de Azteken 
viel de Maya-samenleving niet als een 
plumpudding in elkaar na de dood van 
de koning. De Maya’s verzette zich stad 
per stad, huis per huis en zelfs persoon 
per persoon. Het kostte de Spanjaar-
den 170 jaar en veel volharding om 
alle Maya’s op de knieën te krijgen. 
Gelukkig vernietigden ze niet de hele 
cultuur en brachten ze enkele Maya 
documenten over naar Europa zodat 
wij nu nog iets weten van de Maya 
cultuur en dus ook van hun kalender.    
     
Afb. 2. De Maya Piramide van Kukulcán in 
Chichén Itzá
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Het einde...
Inzicht in verschillende religies
Fabian Kreulen, redactie.
De maya’s waren natuurlijk niet 
de enigen die theorieën hadden 
over het eind van de wereld. Het 
einde van de wereld is beschreven 
in vele religies en elke religie heeft 
er zo zijn eigen ideeën over. De 
leer van het einde van de wereld 
wordt escathologie genoemd en 
hieronder volgt voor jullie een 
rondreis in de escathologische 
wereld.

Boeddhisme en Hindoeïsme 
Stromingen in het Boeddhisme clai-
men dat de leer van Boeddha na 5000 
jaar zal verdwijnen. Dit heeft ernstige 
gevolgen voor de mensen en wel hier-
om: De tien morele gedragingen van 
het Boeddhisme zullen verdwijnen, 
en mensen zullen de tien amorele ge-
dragingen opvolgen. Dit houdt in dat 
iedereen stopt met aardig tegen elkaar 
zijn en massaal gaat stelen, liegen en 
moorden. En dat zijn nog maar drie 
van de tien voorbeelden. Het moge 
duidelijk zijn dat dit geen fraai einde 
is van onze wereld. Er zijn ook som-
mige Boeddhisten die geloven dat er 
na een tijdje zwaar-
den in de handen 
van mensen verschij-
nen, waarmee de 
mensheid op elkaar 
gaat jagen als een 
soort spelletje. Dit 
heeft natuurlijk ook 
ultieme chaos tot ge-
volg. Hindoestanen 
geloven, overigens 
net als Boeddhisten 
in een tijdscyclus, 
waarin het einde van 
het ene tijdperk het 

begin van een andere inhoudt. We 
leven nu in het laatste van vier tijd-
perken volgens de Hindoestanen, 
waarin mensen ongeveer honderd 
jaar lang leven. Dit in tegenstelling tot 
het eerste tijdperk, waarin een mens 
ongeveer een paar duizend jaar oud 
werd. Het eind van elk tijdperk gaat 
ook volgens het Hindoeïsme gepaard 
met een verval van moraal. Nu hoor 
ik jullie denken, wat als dit vierde en 
laatste tijdperk afloopt? Daar hebben 
ze iets heel handigs op gevonden; het 
universum is klaar en het verloop van 
de tijdperken loopt andersom, met 
als gevolg dat als het eerste tijdperk 
klaar is, er een nieuwe oerknal komt 
en er een nieuw universum wordt 
geschapen. 

Christendom
Volgens de Bijbel wordt het einde der 
tijden gekenmerkt door de terugkeer 
van Jezus op aarde. Maar dit gebeurt 
niet voordat de wereld wordt onder-
gedompeld in allerlei ellende.  
Een antichrist zal op aarde komen die 
zeven jaar over de wereld heerst. 

Afb. 1. Het einde der tijden
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Hij zal wonderen verrichten en een 
dodelijke aanslag overleven. Na die 
zeven jaar zal deze antichrist echter, ge-
inspireerd door Satan himself, mensen 
beginnen te vermoorden en vervolgen 
en de wereld zal overspoeld worden 
door allerlei rampen. Als dat nog niet 
erg genoeg is, zal er ook nog een 
strijd losbarsten tussen verschillende 
volkeren. Na een tijdje wordt deze el-
lende dus gevolgd door de wederkomst 
van Jezus. Dan wordt het nog even 
spannend;  Hij zal het laatste oordeel 
uitspreken. Dit houdt in dat sommigen 
met Hem mee mogen naar een nieuwe 
wereld vol vrede en overvloed en zonder 
dingen als ziekte en armoede. Anderen 
worden daarentegen veroordeeld en 
zullen voor eeuwig hun verbinding met 
God kwijtraken. 

Jodendom
Ook de joden geloven in het verhaal van 
de antichrist. In het einde der tijden 
volgens het Jodendom zal door allerlei 
ellendigheden iedereen naar Israël 
vluchten. De Joodse Messias verschijnt 
dan op de olijfberg in Jeruzalem en alle 
mensen die dat verdienen verlossen van 
de rampen van de eindtijd.

Islam
Volgens de Islam wordt het einde van 
de wereld ingeluid door de engel Israfil 
die op een toeter blaast. Een van de 
nadelen van dit einde is dat de natuur-
lijke gang van zaken wordt omgedraaid. 
De zon draait de andere kant op en 
de stabiliteit van bergen en oceanen 
verdwijnt. Men kan niks anders doen 
dan samen met elkaar wachten tot er 
een lijst verschijnt met de dingen die 
ze goed en kwaad hebben gedaan met 
daarbij een veroordeling. De mensen 
die goed hun best hebben gedaan in 
het leven mogen naar een paradijs 
vol eindeloos genot en plezier. Ande-
ren worden veroordeeld om eeuwig in 
vuur te branden en allerlei lijfstraffen 
te ondergaan. 

Er zijn dus verschillende verhalen over 
het einde der tijden. Waar veel religies 
het wel over eens zijn is dat het einde 
vaak gepaard gaat met een hoop el-
lende. Maar of mensen nou gaan stelen 
en elkaar gaan uitmoorden, of dat de 
wereld wordt geheerst door een kwaad-
aardig figuur, vaak komt het er echter 
op neer dat je het aan het eind het 
minst te vrezen hebt als je als mens 
gewoon lief en aardig doet tegen elkaar.

Afb. 2. Overzicht godsdiensten in de wereld
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ERAC, een veelzijdige teamspeler 
 
ERAC adviseert en begeleidt opdrachtgevers 
op alle niveaus uit de (semi-) publieke sector. 
Programma's en projecten zetten we op en voeren 
we uit om regio’s in Nederland te versterken.  
 
 
I : www.erac.nl 
T: 0411 - 68 58 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Europa Projecten en Regionale  
 Financiering ontwikkeling 
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Carrièredag 2012
Weet jij al wat je wilt met je toekomst? 

Op dinsdag 20 November organi-
seert de Carrièrecommissie van 
de V.U.G.S. de Carrièredag 2012! 
Ben jij net gestart met de studie 
en ben je benieuwd waar je later 
terecht zou kunnen komen? Ben 
je al verder in de studie en op 
zoek naar een afstudeerstage? Of 
ben jij een masterstudent die op 
zoek is naar een baan of stage? 
Dan is het bezoeken van de Car-
rièredag voor jou de ideale gele-
genheid om met allerlei bedrijven 
in contact te komen! 

Gedurende de dag zullen verschillen-
de bedrijven workshops, lezingen 
of presentaties geven. Tijdens de 
workshops leer je een bedrijf inten-

sief kennen en weet je na afloop of 
dit het bedrijf is voor jou of dat je nog 
even verder moet kijken. De dag be-
gint met een lezing door Tie Liebe, 
de oud CEO van ASR Vastgoed. 
Denk je nu: ASR Vastgoed? Wat 
hebben die nu te maken met SGPL? 
Dan moet je zeker naar de lezing 
komen! ASR Vastgoed is namelijk een 
van de grootste dienstverleners van 
Nederland en Tie komt je vertellen 
hoe hij erin geslaagd is om CEO te 
worden van zo’n groot bedrijf en wat 
jij als geograaf/planoloog zou kunnen 
betekenen voor een bedrijf als ASR. 
 
Deelname aan de Carrièredag 
is gratis. Inschrijven is mogelijk 
op www.vugs.nl en natuurlijk op de 
V.U.G.S.-kamer. 

Dagprogramma:
11.00 - 11.30 uur  Inloop met koffie en thee, ontvangst  
    goodiebag
11.30 - 12.30 uur Lezing door Tie Liebe 
12.30 – 12.45 uur  Korte pauze
12.45 – 13.45 uur  Workshopronde 1
   Stadkwadraat, Erac,     
   Bank Nederlandse Gemeenten,     
                                 Kennislab for urbanism
13.45 – 14.30 uur  Korte lunchpauze
14.30 – 15.30 uur Workshopronde 2 en korte lezingen
   Stadkwadraat, Erac, Eyeopenerworks
15.30 – 16.30  Bedrijvenmarkt met aansluitend  
   borrel met onder andere:
    -  Jongehonden
    - Erac
    - Stadkwadraat

 - Areaal Advies
 - Vicrea

Marjolein van der Stok, carrierecommissie
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Nooit meer hetzelfde...
Het herziene bachelorprogramma
Leo Paul, Onderwijsdirecteur SGPL
Met ingang van het nieuwe studie-
jaar is het programma van de ba-
chelor SGPL behoorlijk veranderd. 
Wat zijn de belangrijkste wijzigin-
gen? Wat zijn de redenen?

Om te beginnen: het oude programma 
was ook een prima programma, en 
werd door de studenten gewaardeerd. 
Bij de laatste jaarevaluatie gaven de 
eerstejaars een totaalcijfer van 7,5; de 
ouderejaars een 7,2. De uitkomsten 
zijn binnenkort te zien in Blackboard 
(cursusevaluaties Geowetenschap-
pen; hier staan alle cursusevaluaties). 
Maar het kan altijd beter. Zo waren 
we niet tevreden over de opbouw en 
samenhang van de vaardighedenlijn. 
Dat leverde soms bachelorthesissen 
op met een matige onderbouwing of 
onbevredigende uitwerking van het 
empirisch onderzoek. Veel studenten 
doen voor hun thesis een kwalitatief 
onderzoek, zonder daarin goed ge-
schoold te zijn.

De belangrijkste veranderingen op 
een rijtje:

• In de tweede periode van het 
eerste jaar worden twee nieuwe 
cursussen aangeboden (alleen voor 
de eerstejaars). 
Ten eerste: Gebieden in mondiaal per-
spectief: wetenschappelijk schrijven. 
Hier staat het schrijven van een indi-
vidueel paper centraal (het oude WAR-
deel paper), maar gekoppeld aan een 
macroregio (concept van Regionale en 

Culturele Geografie I, dat als cursus 
verdwijnt). De tweede cursus heet 
Ruimtelijke vraagstukken van Neder-
land: wetenschappelijk onderzoeken. 
Aan de hand van de grote thema’s 
van Nederland gaan studenten zich 
bezighouden met de vraag hoe deze 
thema’s onderzocht kunnen worden. 
Nog niet zelf diepgaand onderzoeken, 
maar wel een onderzoeksplan maken. 
Wat is typisch aan de manier waarop 
ruimtelijke wetenschappers onderzoek 
doen? Niet alleen de methodische 
maar ook de ethische kant van on-
derzoek doen komt aan bod. Waar 
staat onze discipline ten opzichte van 
andere wetenschappelijke disciplines? 
Door deze nieuwe invulling van peri-
ode 2 ligt het gehele eerste jaar voor 
de eerstejaars vast. Daarna is volop 
keuzeruimte.

• De begeleiding door de tutor ge-
durende het eerste half jaar wordt 
versterkt. 

• Statistische analyse is verdwenen 
in het eerste jaar, maar komt terug in 
het tweede jaar, en is sterker gekop-
peld aan het leeronderzoek. 

• Voor herhalers is er nog de gele-
genheid WAR en statistische analyse 
in te halen.



14

Onderwijs en Arbeidsmarkt

oikos oktober 2012

Onderwijs en Arbeidsmarkt

oikos oktober 2012

• Nieuw is de cursus Kwalitatieve 
onderzoekmethoden: verplicht voor 
de nieuwe eerstejaars (in hun tweede 
jaar), stond in periode 1 open voor 
ouderejaars.
• In periode 4 heeft Regionale en 
culturele geografie I plaats gemaakt 
voor de cursus Ruimte, conflict en 
identiteit: een inleiding in de cul-
turele en politieke geografie.

• De cursus Geography of the Net-
herlands is geschrapt.

• Al vorig jaar gestart, maar niet on-
belangrijk: voor de bachelorthesis 
moet tijdens de eerste weken een 
onderzoekplan worden geschre-
ven, dat moet worden goedgekeurd 
voordat je verder kan. 

Een speciale commissie gaat nu ver-
der met de uitwerking van het nieuwe 
programma in jaar twee en drie. 
De basis staat hierboven vermeld, 
maar de programmering moet nog 
worden uitgewerkt. In januari wor-
den de voorstellen besproken op de 
zogenaamde Onderwijsdag met alle 
docenten, maar ook de studenten in 
besturen en opleidingscommissie. De 
inbreng van studenten in de discus-
sie is belangrijk, net als de uitkom-
sten van cursus- en jaarevaluaties.  

Je kunt altijd met je ideeën of op-
merkingen bij mij terecht, of bij de 
opleidingscommissie, of bij de onder-
wijscommissie van de V.U.G.S..
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Marjolein van der Stok

Samen met Studievereniging 
Sarphati uit Amsterdam, ook 
een geografische studiever-
eniging, vertrokken er op 19 
juni 20 enthousiaste Amster-
damse en Utrechtse geogra-
fen naar Amsterdam Schip-
hol voor een bedrijfsbezoek 
aan de Schiphol Area Deve-
lopment Company (SADC).  
 
SADC richt zich voornamelijk op 
gebiedsontwikkeling en het beheren 
van vestigingslocaties, maar houdt 
zich ook bezig met marketing en 
acquisitie. Klinkt je misschien niet 
echt geografisch in de oren, maar 
de enorme wandkaart van de regio 
Amsterdam op de muur gaf goede 
hoop. Na een korte introductie over 
wat SADC doet, werd de discussie 
aangegaan met de studenten. Hoe 
ontwikkel je een gebied? Waarom 
laat je sommige partijen toe in een 
gebied en ande-
re niet? Wie be-
paalt er hoe een 
gebied ontwik-
kelt wordt? Hoe 
zorg je ervoor 
dat alle partijen 
met elkaar om 
de tafel komen 
te zitten? 
De regio Am-
sterdam is een 
gebied dat vol-
op in ontwikke-
ling is en waar 
partijen zoals 
de gemeente, 
de province, de 
overheid, priva-

te partijen, Schiphol, bewoners en 
nog vele andere actoren allemaal 
over mee praten. SADC brengt al 
deze partijen bij elkaar en zorgt 
voor een soepele ontwikkeling van 
een gebied. Daarnaast kopen zij 
gebieden aan waar geen duidelijke 
bestemming voor is en zorgen zij 
ervoor dat deze gebieden toch 
ontwikkelt. Naast commercieel 
wordt er dus ook maatschappelijk 
nagedacht over hoe we onze ruimte 
willen inrichten. Toch geografischer 
dan je misschien van tevoren dacht! 

Na afloop van de presentatie stond 
de borrel al klaar en konden de 
Utrechtenaren en de Amsterdam-
mers beginnen aan een even boei-
ende discussie; is nou Utrecht of 
Amsterdam de betere studenten-
stad? De discussie blijft onbeslist, 
maar een interessante dag was 
het zeker.

Schiphol Area Development Company
Op bedrijfsbezoek bij Schiphol
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Jor van der Mijl, symposiumcommissie

Daar zit je dan, samen met 6 an-
dere commissieleden, te piekeren 
over een thema. Een onderwerp 
vinden voor een presentatie of 
een paper is vaak al een uitda-
ging. Het bedenken van een ge-
schikt thema voor een symposi-
um is nog een flinke stap lastiger. 
Het thema moet geografisch of 
planologisch zijn. Het moet stu-
denten, docenten en eventuele 
sponsoren aanspreken. Het mag 
niet een te breed thema worden, 
maar je moet wel zorgen dat er 
genoeg stof is voor een dagvul-
lend programma. En uiteraard is 
het ook wenselijk dat het thema 
actueel is. Kortom, flink wat 
denkwerk voor een 7 koppige 
symposiumcommissie.

De meest gevarieerde suggesties 
werden in de groep gegooid, maar 
geen van deze suggesties voldeed 
aan alle bovenstaande eisen. Totdat 
het thema toerisme aan bod kwam. 
Toerisme past uitstekend binnen 

onze studierichting, spreekt een heel 
groot publiek aan en bevat meer dan 
genoeg stof om een gehele dag mee 
te vullen. Om het thema actueel te 
maken en genoeg discussiepunten te 
kunnen aanvoeren, kozen wij ervoor 
om zowel naar het heden als naar de 
toekomst van de toeristiche sector te 
kijken: ‘Changing Tourism: Destina-
tion Unknown’.

Maar ja, dan is het oktober en 
8 mei staat het symposium 
pas gepland. In het begin 
denk je nog: “Ah joh, dat 
duurt nog maanden”. Totdat 
de commissaris van de com-
missie een lijst voor je neus 
houdt met alle dingen die nog 
geregeld moeten worden. 
Om een indruk te geven van 
wat er allemaal komt kijken 
bij het organiseren van een 
symposium: theoretisch ka-
der schrijven, dagvoorzitter, 
sprekers en workshopleiders 

Symposium 2012
Changing Tourism: Destination Unknown
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regelen, sponsoren binnenhalen, 
geschikte locatie vinden, catering re-
gelen, website maken, poster ontwer-
pen, flyers uitdelen, promotiepraatjes 
geven, voorbereidingsactiviteit orga-
niseren en dan uiteindelijk op 8 mei 
zelf het symposium zo vlot mogelijk 
laten verlopen. Al snel werden alle 
commissieleden in subcies verdeeld, 
om de verschillende taken zo efficient 
mogelijk te verdelen. Zoals met elke 
activiteit die een verre deadline heeft, 
was ook bij dit symposium de start 
wat aan de langzame kant. Maar naar-
mate de maand mei dichterbij komt, 
neemt de druk achter de organisatie 
behoorlijk toe. Van 1 keer in de 2 we-
ken vergaderen naar 2 of 3 keer per 
week vergaderen. En op het moment 
dat er problemen optreden, kan de 
stress er nog wel eens inschieten.

Na een maandenlange voorberei-
ding breekt op 8 
mei dan einde-
lijk de dag aan 
waar je met de 
gehele commis-
sie zo hard voor 
hebt gewerkt. 
Zoals bij elk eve-
nement, gaat er 
altijd wel iets niet 

volgens plan-
ning. Een spre-
ker die iets te 
laat arriveert, 
of een lezing 
die veel lan-
ger duurt dan 
gepland staat. 
Gelukkig ben 
je niet alleen 
met 7 com-
miss ie leden 
om die kleine 
complicaties 
te herstellen, 

maar is ook het bestuur aanwe-
zig om hierbij te helpen. Na een 
dag vol aantekeningen maken, 
koffie schenken, bezoekers de 
weg wijzen en proberen nog wat 
mee te krijgen van de lezingen 
en workshops, komt de eindbor-
rel als een geschenk uit de hemel 
vallen. Even zitten. Dat eerste 
biertje aanbreken. Niet in woorden 
te vatten. Na het uitzwaaien van 
alle sprekers, workshopleiders, de 
dagvoorzitter en alle bezoekers is 
het tijd om de boel op te ruimen en 
de dag te evaluaren met de com-
missie- en bestuursleden. Maar 
dat is dan ook het laatste inhou-
delijke onderdeel van de avond. 
Daarna met de hele commissie 
uit eten, de stad in en zorgen dat 
de je de volgende dag met een 
barstende koppijn wakker wordt...
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Jip van Weezel, redactie.

Ergens in mei was het weer tijd 
voor de traditionele grote nacht-
activiteit. Een heerlijke nacht 
van ongebreideld vertier was ons 
in het vooruitzicht gesteld. Het 
beste nieuws was echter dat het 
de dag daarna Hemelvaartsdag 
was, dus we konden helemaal 
naar de ratten gaan. Gelukkig 
dacht de commissie daar ook zo 
over want al in de trein naar de 
geheimzinnige locatie (gewoon 
Leiden) haalde ze de wodka bo-
ven tafel. Met een ingewikkeld 
dobbelspel werden de dappere 
deelnemers ingedeeld in groep-
jes. De clou van het dobbelspel 
was volgens mij dat wat je ook 
gooide, je toch wel moest drin-
ken. Na de groepsindeling bleek 
dat toevallig alle duiven + bene-
fits en ondergetekende bij elkaar 
zaten. Je verwacht het niet. 

In Leiden werden we naar een park 
geleid waar allerlei spelletjes in het 
thema sprookjes 
gedaan werden. 
Onder de spelle-
tjes waren onder 
andere het zo snel 
mogelijk opeten 
van een smerige 
substantie (choco-
toffs), het gooien 
met water, een 
spannende quiz en 
duimworstelen met 
zeep. Dat laatste 
spelletje was er 
een in het vagere 
soort. Aangezien je 
geen raketgeleerde 

hoeft te zijn om te snappen dat je met 
je handen onder het zeep nooit iemands 
duim kan vasthouden. Soort bezigheids-
therapie zullen we maar denken.  

Maar hiermee was er nog geen einde 
gekomen aan het festijn. We werden 
naar de binnenstad geleid waar in een 
gezellige kroeg (niveau Verroest) een 
laatste opdracht werd gegeven. Dit was 
het maken en uitvoeren van een kort 
toneelstukje gebaseerd op een sprookje. 
Iedereen deelde in dit jolijt. Hoezee, 
hoezee. Na het licht uit te hebben ge-
daan in de kroeg, werd de terugreis 
aangevat met de nachttrein. Daar werd 
het volledige V.U.G.S. liedjesrepertoire 
uit de kast getrokken. De avond of nacht 
eindigde in de shoarmatent. Want je 
wordt een vent in de shoarmatent.
Als iemand dit een onsamenhangend 
artikel vond of zijn rol in de nachtacti-
viteit serieus onderbelicht vindt, kunt u 
bellen naar de V.U.G.S. klantenservice. 
Misschien kunt u dan ook meteen mijn 
geheugen opsturen, want ik weet niet 
zo veel meer van deze activiteit... 

Sprookjesbos in de Leidense nacht...  
Grote 's nachtsactiviteit 
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Na het voetbal was het tijd voor de 
eveneens traditionele bierestafette. 
Deze stond onder de bezielende 
leiding van de heren Balemans en 
van Dun. Na een spannende strijd 
werd de finale een broedertwist. Het 
89e stond tegenover de Duiven, wat 
een spannende strijd met de nodige 
wisseltactiek opleverde. Na al deze 
bekampingen konden dan eindelijk de 
tafels en stoelen aan de kant en was 
het tijd voor het betere hardgaan. 
Helaas hadden onze voordrinkers hun 
kaarsen al opgebrand. 

De party duurde tot een uurtje of 4 en 
daarna werd iedereen zat en geluk-
kig naar huis gestuurd. De vakantie 
was geslaagd ingeluid kan men wel 
zeggen. Ik zou graag willen afsluiten 
met de grap van de avond. Wat krijg 
je als je je pizza te lang in de oven 
laat zitten? Pizza Balotelli.

Hard gaan in Bunnik
Ledenfeest 
Jip van Weezel, redactie.

Op de 28e juni was het eindelijk 
zover. De traditionele afsluiting 
van het V.U.G.S. jaar. Oftewel: 
het ledenfeest! Vanaf een uurtje 
of 5 namen de eerste liefhebbers 
de weg richting Bunnik waar dit 
festijn plaats zou vinden. 
 
Volgens traditie had het bestuur een 
heerlijke barbecue bereid. Daarnaast 
was er zoals ieder jaar een spelletje 
om de mensch bezig te houden. Deze 
keer was dit, geheel in EK-stijl, een 
levend tafelvoetbalspel. Dat was 
zeer vermakelijk totdat Matthijs de 
hand van Joost Sniedt in de kreukels 
schopte. Gelukkig bleef het slachtof-
fer heel kalm (lees: emotieloos) en 
keerde hij enkele uren later met zijn 
hand in het verband terug. Hiermee 
was wel gebleken dat voetbal kijken 
V.U.G.S.-ers toch beter afgaat dan 
zelf te voetballen. Gelukkig was er een 
groot scherm 
geregeld en 
konden we al-
lemaal naar 
de halve fi-
nale Duits-
l and - I t a l i ë 
k i jken.  Tot 
grote vreug-
de van onder-
getekende en 
vele andere 
aanwezigen 
wonnen de 
Italianen met 
2-0 door twee 
goals van Ma-
rio Balotelli. 







Reinout van der Schalie, redactie.

Om na een lang jaar hard studeren 
eens lekker te ontspannen, koos 
een groep V.U.G.S.-ers het laatste 
weekend van het jaar het ruime 
sop op de Vinkeveense plassen. 

Het weekend begon goed, na een uur 
door de brandende zon te hebben 
gelopen kwamen we aan in de haven 
van Abcoude om verscheept te worden 
naar het kampeer-eiland, waar de le-
gertent al was opgezet en ook prompt 
de versterker werd opgeblazen. En 
toen nog eens. En nog eens. De geur 
van smeltend plastic gaf al duidelijk 
de boodschap: muziek zit er niet in 
dit weekend. Een gebrek aan hitjes 
mocht de pret echter niet drukken en 
nog diezelfde avond trok een aantal 
waaghalzen erop uit voor een nachte-
lijk zeiltochtje.

De volgende ochtend werd er ijve-
rig geverfd om de mooiste vlaggen 
te maken die de vinkeveense plas-
sen ooit hadden gezien. Daar moest 

vervolgens natuurlijk mee gepronkt 
worden in een spannende zeilrace, die 
die middag werd opgevolgd door een 
speurtocht naar verschillende gebou-
wen, bruggen en boten die op of rond 
de plassen stonden. Deze opdracht 
werd liberaal geïnterpreteerd door een 
aantal groepjes, die het vertaalden 
naar ‘zoek de mooiste plekjes om te 
varen en zwemmen’. Na een heerlijke 
barbecue was het ’s avonds tijd voor 
een feest, het gebrek aan muziek werd 
met een V.U.G.S.e doe-het-zelf spirit 
opgevangen en luidkeels werd de ene 
na de andere hit gezongen.

Na het knalfeest van de zaterdagavond 
was er zondagochtend nog een ballon-
nenzoektocht, maar toen was het weer 
tijd om op huis aan te gaan. Wederom 
een uurtje lopen, ditmaal onder een 
aanzienlijk grijzere hemel, om vervol-
gens de bus en trein weer te nemen 
naar Utrecht. Al met al was het een 
weekend wat zijn weerga niet kent, in 
ieder geval niet tot over twee jaar het 
volgende zeilweekend plaatsvind.

Want wij zijn piraten...
Zeilweekend: een weekendje op het water
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Jip van de Weezel, redactie
Lief dagboek,

Sorry dat ik een week niet geschreven 
heb, maar je wist dat ik in Utrecht 
was. Nou, het was me een week hoor. 
Ik zal zoveel mogelijk vertellen, maar 
ik ben bang dat ik gewoon heel veel 
ga vergeten.

Op dinsdag moest ik vroeg weg, want 
we moesten op tijd bij college zijn. 
Daarin kregen we een introductie-
praatje, over wat we allemaal gingen 
doen deze week. Daarna werden we 
ingedeeld in mentorgroepjes. Ik had 
een heel leuk groepje! Overdag gin-
gen we op allemaal plekken spelletjes 
spelen op de Uithof, de plek waar ik 
de komende jaren ga studeren. We 
deden allemaal rare spelletjes, waar-
bij we ons in een vierpersoonsbroek 
hezen of een trappenrace hielden. 
Toen kwam de avond en we gingen bij 
mijn mentormama thuis eten. Daarna 
gingen we naar het eerste feest. Die 
zijn leuk joh! Als ze het liedje Disco 
Pogo draaien betekent dat dat je heel 
hard moet springen en met je shirt bo-

ven je hoofd moet zwaaien en zo doen 
ze nog veel meer rare dingen! Het was 
gewoon heel anders dan bij ons, maar 
echt superleuk.
Woensdag moesten we al om 10 uur bij 
college zijn. Pff, dat is echt vroeg, hoe-
wel gelukkig niet zo vroeg als vorig jaar 
op school! Het was best wel interessant, 
maar ik had een beetje moeite om mijn 
ogen open te houden. Ik was eigenlijk 
best een beetje brak. Daarna gingen 
we allemaal spelletjes doen in de stad. 
Sommigen daarvan waren echt moeilijk 
zoals het raden van vlaggen. Hoe weten 
mensen al die dingen? Ook moesten 
we proberen zoveel mogelijk woorden 
te maken met letters, die stonden op 
de T-shirts die we aan moesten doen. 
Dat spelletje kende ik gelukkig al, van 
‘Ik-hou-van-Holland’. 
‘s Avonds was er weer zo’n te gek feest. 
Ik begon al best wel moe te worden, 
maar het was gewoon zo gezellig dat 
ik niet weg wilde.
Donderdag moesten we alweer om 9 uur 
op college zijn. Pfff. Maar ik heb toch 
geprobeerd goed op te letten, want over 
een paar week is het eerste tentamen 

al! Gelukkig kre-
gen we daarna een 
film. Kon ik een 
beetje bijslapen. ’s 
Middags moesten 
we een speurtocht 
doen en konden 
we ons inschrijven 
voor allerlei com-
missies bij de stu-
dievereniging, de 
V.U.G.S. Ze doen 
echt zoveel din-
gen! Volgens mij 
hoef je je nooit 
te vervelen bij de 

Ontdekkingsreizen - land in zicht!
V.U.G.S. Introductie 2012
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V.U.G.S.! Ik heb me in-
geschreven voor de eer-
stejaarsraad, waarbij je 
met andere eerstejaars 
allerlei leuke activiteiten 
gaat organiseren. Hope-
lijk kom ik erin! Ook heb 
ik me ingeschreven voor 
de breekweek. Dat is een 
weekend na de eerste 
periode, als we alle tenta-
mens gehad hebben. Sa-
men met allemaal andere 
eerstejaars gaan we dan 
naar Gent, en daar gaan 
we van alles en nog wat 
doen. Spannend!

’s Avonds gingen we in de stad eten 
bij de Florin, een studentenhap. Ook 
was er weer een feestje, maar dit keer 
was het een kroegentocht. Hierbij 
moesten we alle V.U.G.S.-liedjes leren. 
Die hebben best wel een beetje gekke 
teksten, over dat ze niet uit glazen 
drinken, maar uit vaten. Gelukkig was 
het een grapje en kreeg ik gewoon een 
biertje uit een glas! Ook gingen we 
strippoker spelen, waarbij we kleding-
stukken moesten gebruiken als inzet! 

De dag daarna gingen we op weekend. 
Toen moesten we ook van mentoren 
wisselen. Dat vond ik eerst best wel 
jammer, maar gelukkig kreeg ik weer 
hele leuke mentoren! Het weekend 
was in Drenthe, dus we moesten eerst 
behoorlijk lang in de trein zitten. On-
derweg moesten we echter allemaal 
rare opdrachten uitvoeren en daarvan 
foto’s maken. Daarvoor heb ik met een 
koe geknuffeld en ook een vreemde 
een kusje gegeven, dat was wel een 
beetje raar!
’s Avonds kregen we een quiz van de 
docenten over de docenten. De man 
die dat presenteerde, Jos Bierbooms, 
was echt zo grappig! Daarna gingen 

we weer lekker party’en. Dit feest was 

om half 4 klaar omdat we niet langer 
mochten van de eigenaars, maar ik 
was toch moe, dus het maakte mij 
niet uit. Alleen werd ik om 6 uur ofzo 
wakker gemaakt omdat ze mijn ma-
tras wilden keren. Toen heb ik al mijn 
overtuigingskracht gebruikt om ze dat 
niet te laten doen. En ze luisterden! 
Yesssss!
De volgende dag werden we weer 
vroeg wakker gemaakt voor och-
tendgymnastiek. Daar was het nog 
veeeeeeel te vroeg voor, maar het 
was eigenlijk best wel grappig! Daarna 
gingen we naar een meertje om daar 
allerlei spelletjes te doen. De eerste 
ronde spelletjes waren erg leuk, maar 
de tweede ronde was echt vies! We 
werden bekogeld met yoghurt, we 
deden een quiz waarbij we elkaar on-
der de negerzoenen moesten smeren 
en we moesten snoepjes uit de meel 
happen! Iedereen zat er onder en ook 
ik was al snel heel erg vies! Het vieste 
was een soort substantie van bedor-
ven huzarensalade ofzo. Ze noemden 
het lauwe bud en het stonk echt heel 
erg!! Gelukkig konden we daarna in 
het meer springen anders was ik nog 
steeds vies geweest. ’s Avonds moes-
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ten we een toneel-
stukje houden en 
daarna g ingen 
we een bieresta-
fette doen. Daar-
bij moet je met 
een groepje tegen 
een ander groepje 
spelen, waarbij je 
zo snel mogelijk 
je biertje op moet 
drinken. Het was 
heel spannend, 
maar in de kwart-
finale hebben we 
verloren van al-
lemaal oudere-
jaars… Gelukkig 
gingen we daarna 
nog 1 keer een feestje vieren! 
Zondag gingen we weer weg en ik 
was heeeel brak. Gelukkig kon ik lek-
ker slapen in de bus. Ik heb echt een 
superweek gehad en zoveel leuke en 
gekke mensen ontmoet. De V.U.G.S. 

is te gek en ik heb al echt vriendin-
nen gemaakt. Zo, nu weet je wel alles 
denk ik. 

Kusjes en tot snel! 
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Thijs Briggemans

De afgelopen twee jaar heb ik deel 
uitgemaakt van de opleidingscom-
missie voor de bachelor opleiding. 
Deze commissie maakt deel uit 
van de bestuurlijke organen van 
de Faculteit Geowetenschappen en 
bestaat uit drie docenten en drie 
studenten welke de Onderwijs- en 
Examenregeling (OER)beoordelen 
en jaarlijks advies uitbrengen over 
de wijzigingen in en vaststelling 
van het onderwijsprogramma.

Verder komen er veel andere zaken 
die spelen binnen de opleiding aan de 
orde. Zo heb ik, samen met een ander 
student-lid, de evaluaties van alle cur-
sussen van het afgelopen onderwijs-
jaar verzameld om tot een goed 
inzicht te komen van de kwaliteit 
van deze cursussen. Eigenlijk kom 
je dus van alles wat te weten binnen de 
bachelor Sociale Geografie en Planolo-
gie. Verder kunnen wij ook gevraagd 
en ongevraagd advies geven aan de 
decaan en onderwijsdirecteur. Doordat 
dit advies ook ongevraagd kan worden 
gedaan, kan de opleidingscommis-
sie een belangrijk tegenwicht bieden 

aan de andere bestuurlijke organen. 
Doordat er ongevraagd advies gege-
ven kan worden, zijn de studenten die 
in de opleidingscommissie zitten, van 
grote toegevoegde waard. Zo kunnen 
klachten en ideeën van studenten 
gelijk opgepikt worden door de leden 
van de commissie en ingepast wor-
den in het advies dat gegeven wordt. 
Hierdoor heb ik het de afgelopen twee 
jaar in de opleidingscommissie erva-
ren als een leerzame tijd. Ik ben te 
weten gekomen welke zaken er zich 
op hoger onderwijsniveau afspelen, 
waar ik tot mijn deelname niets van 
af wist en heb daar ook invloed op 
kunnen uitoefenen. Al met al een 
leerzame tijd, waar je als student een 
steentje kunt bijdragen voor beter 
onderwijs binnen de eigen opleiding

Komend jaar zullen nieuwe studentle-
den plaatsnemen in de opleidingscom-
missie. Heb je klachten, opmerkingen 
of goede ideeen? Spreek hen dan aan!  
De studentleden van 2012-2013 zijn: 
Mirrijn van Eijk, Cathelijne Rutten en 
Jasper Tintel.

Behind The Scenes
Aflevering 4: Opleidingscommissie
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In oktober is het tijd voor het lustrum! Hierover lees je alles in het speciale 
lustrumkatern, wat op de volgende bladzijde begint. Hier kom je alles te 
weten over de lustrumactiviteiten: wat gaat er gebeuren, wanneer gebeurt 
dat en hoe kun jij er voor zorgen dat je erbij bent?! 

Geocafé + pubquiz - 7 november 2012
Op 7 november is het weer tijd voor geocafé! Vanavond vindt ook de eerste pubquiz 
van het jaar rond, georganiseerd door de pubcie. Wil jij bewijzen dat je de wijsheid 
in pacht hebt? Kom dan vanavond naar geocafé! Deze vindt plaats in café Jij & Wij 
en begint om 21.00 uur.
 
Breekweek - 9 tot en met 11 november 2012
Speciaal voor eerstejaars: de breekweek! Deze gaat dit jaar naar Gent, waar een 
groep van 55 eerstejaars studenten een weekend lang gaat vieren dat de eerste 
periode erop zit! Hier wacht een geografisch en planologisch verantwoord pro-
gramma, waarna we de dag afsluiten onder  het genot van een Belgisch biertje. 
De inschrijvingen zijn helaas gesloten. 

Carrièredag - 20 november 2012
Op 20 november is het tijd om je te verkennen op je toekomst: de carrièredag van 
2012 vindt plaats! Op deze dag komen allerlei sprekers langs om verschillende lezin-
gen en workshops te verzorgen. Uiteraard wordt er voor een heerlijke lunch gezorgd 
en wordt de dag afgesloten met een netwerkborrel. Heb jij nog geen idee waar je 
later terecht kunt komen? Of wil je juist wel eens met mensen uit het werkveld in 
aanraking komen? Kom dan inspiratie opdoen op de carrièredag! Inschrijven kan op 
de V.U.G.S.-kamer of via www.vugs.nl/carrieredag. Op bladzijde 12 van deze oikos 
vind je meer informatie over de carrièredag 2012. 

Sjaarsfeest - 21 november 2012
Woensdag 21 november gaat de V.U.G.S. weer een feestje bouwen, een sjaarsfeestje 
wel te verstaan! Dit eerstejaarsfeest wordt georganiseerd door de eerstejaarsraad 
en vindt plaats in 't K-sjot. En hoewel het georganiseerd wordt door de eerstejaars-
raad is iedereen vanavond welkom! Het feest begint om 22.00 uur en kost  €1,50 
voor leden en €3,50 voor niet-leden!

Verder in november: de eerste lezing, houdt voor verdere informatie www.vugs.nl 
in de gaten of kom langs op de V.U.G.S.-kamer!

Aankondigingen

Colofon





Lustrumcommissie

Beste wereldburgers,
Welkom bij een extra, dit keer schriftelijke uitzending van het V.U.G.S.-jour-
naal. De afgelopen anderhalf jaar hebben wij jullie via deze weg geïnformeerd 
over de status van de massale reddingsoperatie die de lustrumcommissie op 
touw zet om de V.U.G.S. en als het kan de hele wereld voor haar ondergang 
te behoeden. De tijd begint nu echt te dringen, want de kometen, tornado’s 
en tsunami’s kloppen aan de poort; over twee weken komen alle troepen 
bijeen tijdens de openingsstunt om het strijdplan door te nemen.

Zonder de hulp van meer dan 40 fantastische strumleden was dit ons nooit 
gelukt, en die willen we bij deze nogmaals bedanken voor hun inzet. Dit zijn 
de mannen en vrouwen aan het front, die zonder pardon door de commissaris-
sen van de lustrumcommissie de loopgraven worden ingejaagd. Het meeste 
werk is nu verzet maar, it’s not over yet, sterker nog, we beginnen pas!  
We zijn hier op dit moment in de oikos, zeg maar het papieren aftreksel van 
het V.U.G.S.-journaal en de redactie heeft besloten dit hele nummer te ge-
bruiken om een solide informatiebasis op te bouwen over de Apocalypse. Wij 
als lustrumcommissie zijn daar natuurlijk erg blij mee, omdat zo iedereen 
goed voorbereid de lustrummaand tegemoet kan gaan. We hopen dat jullie 
na dit nummer allemaal de ernst inzien van het naderend geweld en naar de 
V.U.G.S.-kamer rennen om je te melden voor je plicht! (lees: je toegangs-
kaartjes kopen).

Met lustrale groet,

De XVIIIde Lustrum-
commissie der V.U.G.S.

Bob van der Meij
Ingeborg van der Gies-
sen
Siebe Visser
Roel Schaap
Stefan Dekkers

Voorwoord lustrum
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De lustrumcommissie bestaat uit 5 actiehelden die de in deze oikos zo 
uitvoerig besproken Apocalypse probeert af te wenden. Alle leden van 
de commissie zijn geselecteerd vanwege hun speciale gave, zij worden 
hier aan u voorgesteld.

De eerste actieheld heet Roel Schaap. Het feit dat er een ware band naar hem 
vernoemd is geeft al aan hoe groot zijn roem is. Waarom is Roel een actieheld? 
Hij heeft een ongekend volume met praten en lachen. Bij dat laatste gaat zijn 
mond tevens zo ver open dat de rest van deze commissie er in zou passen. Dat 
lijkt heel wat, maar sinds onze voorzitter meer dan 15 kilo is afgevallen valt dat 
best wel mee. Nog een sterk punt in evolutionair opzicht – u kent het wel, die 
dieren die een felle kleur hebben om aan te geven dat ze giftig zijn en daardoor 
niet worden opgegeten – is Roels Rode Hoofd. Het RRH is inmiddels een welbe-
kend fenomeen binnen de V.U.G.S., het blijft handig om wanneer nodig iedereen 
op afstand te houden. Genoeg redenen dus om te kunnen zeggen dat Roel een 
aanwinst is voor dit team!

De enige vrouw tussen dit mannengeweld is Ingeborg “de tijger” van der 
Giessen. Haar bijnaam zegt het al, haar ongekend hardnekkige klauwen laten 
je nooit meer los wanneer zij je eenmaal gevangen heeft in een promo-praatje. 
Kortom, zij is de recruiter van dit lustrumleger, zij zorgt ervoor dat wij er niet 
alleen voor staan in de strijd tegen het hellevuur. Daarnaast is ze overigens best 
wel lief en geeft ze in oktober 3 feesten! Zeker een actieheld die zonder twijfel 
aan de goede kant staat dus!  Met haar party-squad en promo-team achter zich 
is Ing niet meer te stoppen tot ze op 25 oktober met Titanic en al ten onder 
gaat.

En dan onze eigen night-rider, mister get la(id)(te) Stefan Dekkers. Met zijn 
gladde gebral pleased hij niet alleen de dames, maar hengelt hij ook de spon-
sorgelden binnen om dit lustrum mogelijk te maken. Ondanks de zware econo-
mische tijden lukt hem dat aardig en heeft hij zich ontpopt tot de ware business 
man van dit team. Voor hij echt tot business over kan gaan is hij overigens nog 
wel een jaar of vijf en een paar duizend euro boete verder, maar hij geniet er 
niet minder van. Tijdens de oktobermaand begeeft hij zich vooral onder de reü-
nisten, wat eigenlijk weer gek is aangezien hij nog een lange weg te gaan heeft 
tot reünist.

De centen, binnengehaald door bovengenoemde, worden vervolgens 
beheerd door de Einstein, de Jimmy Neutron, kortom het rekenwonder van dit 
team. Naast een wiskunde-knobbel bezit hij ook een talen-knobbel, wat weer 
handig is omdat hij het hele lustrum mee op reis neemt naar Litouwen. En daar 
hebben ze al vaker gedacht pasaulio pabaiga mee te maken en ook zij lopen nog 
vrolijk rond. Wie is de reisleider en de slimste mens? Het is Siebe Visser.

Deze angels worden bij elkaar gehouden door Charlie, oftewel Bob van der 
Meij. In den beginne een heuse sumo-worstelaar die peer de ring uit smeet, nu 
een gespierde hunk die menig vrouwenhart doet smelten. Bob is de leider van 
het lustrumleger, de Kim Jong-un van de V.U.G.S., maar dan zonder kernbom-
men en met heel veel bier en wodka. Alsof het leiden van zo’n bende superhel-
den nog geen fulltime job is, stuurt hij ook nog eens de jongens van de actie-
viteiten aan, een soort verzamelgroep voor kansarme jongeren.

Deze vijf superman- en woman zijn van plan er een hele vette maand van te ma-
ken voor jullie en we hopen jullie dan ook in grote getalen te mogen ontmoeten 
op de verschillende activiteiten die het lustrum rijk is.

De XVIIIde Lustrumcommissie stelt zich voor...     
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De helden der V.U.G.S 
Een historie
Jip van Weezel, Redactie

 
De V.U.G.S. wordt weer een jaartje 
ouder.  90 jaar bestaat onze mooie 
vereniging alweer. Daarom is het 
tijd voor een stukje reflectie, een 
geschiedenislesje. Daarom hier 
de helden die de vereniging heeft 
voortgebracht, die ons voorgingen 
en op wie wij trots kunnen zijn!

Wim Eggink
Dit is misschien wel de grootste held 
van allemaal. Hij startte in 1940 met 
Sociale Geografie en Planologie en werd 
al snel voorzitter van de V.U.G.S. Hij 
was al lid van de Jonge Liberalen voor 
het uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog en dook meteen in het verzet. Hij 
begon als lid van een studentenverzets-
organisatie. Ook hier werd hij al snel tot 
voorzitter gekozen. Vervolgens richtte 
hij zich op het schrijvend verzet. Hij 
werkte mee aan het grootste verzets-
blad van Nederland, Ons Volk, hij was 
lid van de Paroolgroep en schreef mee 
aan studentenverzetsblad Sol Iustitiae. 
Helaas werd hij in 1944 verraden en 
opgepakt door de SD. Hij werd naar 
Kamp Amersfoort gestuurd en daarna 
naar een tuchthuis in Duitsland. Daar 
overleed hij vlak voor het einde van de 
oorlog. Hij was een echte leider en een 
diehard verzetsman. Daarom werd hij 
zestig jaar na de oorlog verkozen tot 
grootste UU’er samen met Buys Ballot.  

Anna de Waal
Deze dame heeft zich niet zozeer on-
derscheiden in verzetsdaden, maar was 
heel belangrijk voor vrouwenemancipa-
tie in Nederland. Zij was namelijk de 
eerste Nederlandse bewindsvrouw. Ze 
was staatssecretaris voor Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschappen van 1953 
tot 1956. Haar bewindsperiode was niet 
echt opvallend, mede ook doordat haar 
beëdiging plaatsvond op de dag van 
de Watersnoodramp. Ondanks dat ze 
misschien niet het meest opvallendste 
en heldhaftigste is geweest, heeft ze de 
deur geopend voor vrouwen om door 
te dringen naar de hoogste kringen van 
het bestuur. Daarin is ze een voorbeeld 
geweest voor huidige vrouwen aan de 
top zoals Neelie Kroes. 

Afb. 1 Anna de Waal

Hendrik Jacob Keuning
Dit is de bekendste van een hele rij 
illustere geografen die vooral op het 
vakgebied zelf heel belangrijk zijn ge-
weest. Hij werd geboren in Veendam 
en dat verklaart wellicht zijn grote in-
teresse in de ontwikkeling van perifere 
regio’s. Hij studeerde in 1930 af, maar 
zijn grootste werken schreef hij na de 
oorlog. Hij richtte zich eerst op beschrij-
vingen van regio’s zoals alle regionaal 
geografen van de Franse school. In zijn 
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latere werk ging hij zich meer richten 
op de ontwikkeling van perifere regio’s. 
Daarbij waren de begrippen stuwend 
en verzorgend essentieel. Dit gold dan 
niet alleen als economisch begrip, maar 
als kernbegrip voor regio’s. Hij wilde 
met zijn onderzoeken perifere regio’s 
terug op de kaart zetten, letterlijk en 
figuurlijk. Uiteindelijk heeft de regering 
zijn boodschap opgepakt en daarmee is 
Keuning de aanzetter van het nieuwe 
regionale beleid waarin perifere re-
gio’s zoals Zuid-Limburg en zijn eigen 
geboorteregio werden betrokken bij 
de economische ontwikkeling van Ne-
derland.

Afb. 2 H.J. Keuning

Piet Kouwe
Piet Kouwe studeerde van 1947 tot 
1954 Sociale Geografie in Utrecht. 
Zijn grootste bijdrage aan de Neder-
landse geografie is zijn onderzoek 
naar de Haarlemmermeer met zijn 
studiegenoot Gerrit Wissink. In dat 
onderzoek keek hij naar de veran-
derende woon-werk patronen in de 
Haarlemmermeer. In tegenstelling 
tot eerder, woonde men wel in de 
Haarlemmermeer, maar werkte men 
daarbuiten. Kouwe vond dat door 
deze ontwikkeling ook anders geke-
ken moest worden naar deze rurale 

regio’s. Daarmee stond 
hij aan de basis van de 
huidige onderzoeken 
naar sub-urbane gebie-
den in Nederland.

Naast deze drie be-
langrijke heren en één 
belangrijke dame zijn 
er nog vele anderen 
geweest die belangrijk 
zijn geweest voor de 
geografie of een be-
langrijke rol hebben 
gespeeld in de maat-
schappij. Aardig om 
nog even te noemen 
zijn Hans Roelen, voor-
malig burgemeester 
van Delfzijl, Zwolle en 
Arnhem en de cabare-
tier Mark van de Veer-
donk. Oftewel, een berg 
mensen waar wij als 
V.U.G.S.ers trots op 
mogen zijn.    
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Lustrumactiviteiten
Op een rijtje
Siebe Visser, lustrumcommissie.

Oktober is lustrummaand! Een 
maand vol spel, plezier en leerzame 
activiteiten. Van 2 tot 25 oktober 
zal je aan niks anders meer denken 
dan het lustrum, studie kan wel een 
maandje wachten, want je maakt 
natuurlijk maar 1 keer het lustrum 
mee! De volgende activiteiten zullen 
plaatsvinden in de mooie lustrum 
maand:

Openingsstunt
Deze zal plaatsvinden op dinsdag 2 ok-
tober en gaat misschien wel het meest 
memorabele moment van het lustrum 
worden. Daarom mag dit evenement 
dan ook absoluut niet gemist worden. 
Vanaf de Uithof vertrekken we naar een 
locatie elders in de stad. Trek vooral je 
oude V.U.G.S.-kleding aan en beleef de 
openingsstunt mee!

Casinonight
Na de fantastische openingsstunt gaan 
we diezelfde dinsdag 2 oktober meteen 
verder met de casinonight.
Om 21:00 uur zal het V.U.G.S – casino 
haar deuren openen. En heel de avond 
kan er onder het genot van een hapje 
en drankje meegedaan worden aan de 
traditionele casinospelen. Verder zijn 
er ook nog een aantal andere bekende 
V.U.G.S. spelen toegevoegd zoals: ‘ Fuck-
the-Dealer’, het ‘ Rad van Venijn’ en nog 
vele andere spellen. Kom dus allen naar 
het V.U.G.S.-casinonight in Cafe het Otje!
 
Openingsfeest
Het openingsfeest van het lustrum zal 
gehouden worden op donderdag 4 ok-
tober in Club Lux aan de oudegracht. 
Het thema van dit feest: ‘ Apocalux o.d.z. 
alles mag uit behalve het licht,’ is vrij 
letterlijk bedoeld en Disco Pogo zal dan 
ook een veelgehoord deuntje zijn! Dit 
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feest wordt qua omvang het grootste 
feest van het lustrum waarbij ook niet 
V.U.G.S.-leden van harte zijn uitgeno-
digd. Dus nodig iedereen uit, trek je 
meest sexy outfi t aan en kom feesten 
in Club Lux!

Katerontbijt
Dit katerontbijt vind logischerwijs plaats 
op vrijdag 5 oktober, dus de ochtend 
na het fantastische openingsfeest! Voor 
maar 1 euro kun je dan gezellig samen 
ontbijten op de V.U.G.S.-kamer. 
Kom dus tussen half 9 en 12 uur heerlijk 
brak ontbijten , zodat je weer fris en 
fruitig naar je colleges kunt. Natuurlijk 
kun je ook komen om je weekend in 
te luiden onder het genot van een gele 
pretcilinder.

Reünistendag
Speciaal voor de reünisten van de 
V.U.G.S. wordt er een reünistendag 
georganiseerd op zaterdag 6 oktober. 
De dag zal interactief geopend worden 
en vervolgens zullen er simultaan twee 
lezingen plaats vinden. Deze lezingen 
zullen aansluiten bij het thema ‘2012 
Apocalypse’. Het programma in het 
Academiegebouw zal afgesloten worden 
met een borrel en een diner. Ter afslui-
ting van de gehele dag wordt er voor en 
door reunisten, een feest georganiseerd 
in het K-sjot.
Let op! Deze dag is alleen bedoeld voor 
reünisten. 
 
Crazy  ‘90
Het spel Crazy ’90 zal plaats vinden op 
maandag 8 oktober. Het zal beginnen 
om 16:00 uur op het Neude. De bedoe-
ling is om tijdens het spel de meest 
bizarre en onmogelijke opdrachten te 
voltooien, om zo punten te verzamelen. 
Je kunt je gratis op de V.U.G.S. kamer 
inschrijven met een groepje van tussen 
de 6 en 8 personen.

Symposium
Op dinsdag 9 oktober zal het interes-
sante lustrumsymposium plaats vinden 

met als thema: ‘ Society in Transition : 
Powering the Future’. Door middel van 
lezingen en workshops zullen vraag-
stukken over fossiele en alternatieve 
brandstoffen behandelt worden. Deze 
compleet verzorgde dag zal beginnen 
om half 10 in de Jacobikerk met kof-
fie en thee en zal eindigen met een 
netwerkborrel rond 16:00 uur, ook een 
lunch is inbegrepen.

Staf-studentencabaret
Op woensdag 10 oktober en don-
derdagavond 11 oktober zal het staf-
studentencabaret plaatsvinden in het 
Vorstelijk complex  in Utrecht Zuilen. 
De studenten en de staf zullen apart 
van elkaar een mooie cabaret show op-
voeren, deze zal vol zitten met epische 
karakters, mooie liedjes en memorabe-
le filmpjes. Wat de docenten opvoeren 
blijft tot op de avond zelf een geheim 
voor iedereen, maar met zekerheid kan 
gesteld worden dat het wederom een 
epische avond gaat worden!  Dus kom 
allen, want het cabaret wordt niet elk 
jaar georganiseerd, dus pak je kans en 
beleef de fantastische lustrumeditie!

Verjaardagsfeest
Het speciale verjaardagsfeest van de 
V.U.G.S zal plaats vinden op vrijdag 12 
oktober.  Dit is natuurlijk niet zomaar 
een feest, want om middernacht zal 
V.U.G.S haar 90ste verjaardag vieren! 
Het feest zal vol zijn van nostalgie, 
we gaan daarom terug naar de 90’s. 
Daarom zullen Alphons de Vocht & 
Ton van Rietbergen hun hitjes gaan 
draaien op het feest. Naast een feest 
met muziek en drank is het een avond 
vol spelletjes, compleet met flippo’s en 
een bierestafette! Daarom is het thema 
‘V.U.G.S. 90’s games o.d.z. flippo of je 
leven!’ 

Biercantus
De biercantus zal plaats vinden op 
dinsdag 16 oktober om 21:00 uur in 
de Grote Catacomben. Het idee is dat 
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een grote groep studenten hun capabili-
teit testen door middel van het nuttigen 
van een groot aantal liters bier. Onder 
het motto ‘ voor iedere liter een gieter’ 
beloofd het een mooie vergeetachtige 
avond te worden!

Lustrumreis Litouwen
Op 18 oktober vertrekken 60 V.U.G.S. 
–ers onder leiding van de reisstrum  
voor 5 dagen naar Vilnius. Tijdens deze 
fantastische reis gaan we onder andere 
op universiteits bezoek en zijn er diverse 
lezingen en rondleidingen. Maar natuur-
lijk zal ook het nachtleven in Litouwen 
grondig verkend worden!

Staf-studentendiner
Op woensdag 24 oktober om 18:30 
vind het staf-studentendiner plaats. 
Op deze avond is het mogelijk om op 
een gezellige en informele wijze met 
de docenten een hapje en een drankje 
te nuttigen. 
Dit jaar wordt het extra speciaal omdat 
één van de docenten een heuze Geo-

pubquiz gaat organiseren! Dus naast 
dineren kun je ook nog samen met de 
docenten testen wie de grootste mu-
ziekkennis heeft. Het diner zal plaats-
vinden in de Beurs op de welbekende 
Neude. 

Lustrumgala
Dit geweldige feest vind plaats op 
donderdag 25 oktober en hier wordt 
het einde van het lustrum gevierd. Dit 
gala vind plaats op BOOT10!  Want hoe 
kun je beter ten onder gaan dan op het 
water! Vanzelfsprekend was er maar 
één thema logisch voor het gala. Dat is 
Titanic, o.d.z. pompen of verzuipen. Op 
deze avond zal onze eigen Rule Sheep 
lustrumband een optreden verzorgen. 
Drankjes en hapjes zijn allemaal ver-
zorgt dus dit is de perfecte avond om 
ten onder te gaan. BOOT 10 zal vertrek-
ken vanaf de kade van het Amsterdam 
rijnkanaal. Zorg dat je op tijd bent als 
je niet wilt zwemmen naar de bar, want 
de boot vertrekt om 23:00 uur! 

    
 37 



38

Activiteiten en Commissies

oikos oktober 2012

Jouw studievereniging
wil het je zo voordelig en 
makkelijk mogelijk maken. 
Dus hebben ze een
boekenleverancier
die daarbij past.

Jouw studievereniging werkt
nauw samen met studystore.
En dat heeft zo z’n voordelen.
Doordat we snugger te werk 
gaan, kunnen we jouw
complete boekenpakket
snel aanbieden tegen een 
scherpe prijs.

Onderwijs klachten 
Iedereen heeft natuurlijk wel eens een tentamen dat slecht gaat of een docent waar die niet 
zo goed mee kan opschieten. Soms spelen er echter zaken die echt niet netjes zijn of slecht 
worden afgehandeld door docenten . Je kan natuurlijk altijd zelf naar de desbetreffende 
docent stappen, maar doe je dit liever niet, dan kunnen wij je helpen! Vanuit de V.U.G.S. zijn 
wij van mening dat de kwaliteit van het onderwijs altijd gewaarborgd dient te blijven en 
daarom bieden wij je de mogelijkheid om klachten over het docenten, tentamens, 
opdrachten of andere onderwijszaken door te geven aan de V.U.G.S. Deze worden opgepakt 
door de onderwijscommissie, die ervoor zorgen dat de klachten bij het juiste orgaan 
terechtkomen. Bovendien zien wij het op deze manier ook als er over een onderwerp 
meerdere mensen klagen. Hoe meer informatie we over een klacht hebben, hoe groter de 
kans is dat we het probleem kunnen oplossen, dus trek vooral je mond open! 
 
Heb je dus klachten op het gebied van onderwijs, in de breedste zin van het woord, stuur 
deze dan op naar vugs@uu.nl, met als onderwerp ‘klacht onderwijs’ of kom langs op de 
V.U.G.S.-kamer. Samen staan we sterk! 
 
 
Donateursformulier 
De V.U.G.S. is de studievereniging van de opleiding Sociale Geografie en Planologie en vormt een brug tussen 
de (oud) student, de Universiteit Utrecht en het bedrijfsleven. Bijna alle studenten Sociale Geografie & 
Planologie zijn lid van de vereniging en nemen deel aan activiteiten of zijn actief in één of meerdere van de 22 
commissies die de vereniging rijk is. De vereniging is altijd bezig met het vergroten van haar netwerk en is 
daardoor altijd op zoek naar nieuwe donateurs. 
 

 Ja, ik wil tot wederopzegging doorlopend donateur van de V.U.G.S. worden en machtig 
hierbij de V.U.G.S. om jaarlijks onderstaand bedrag van mijn rekening te innen (vult u a.u.b. 
uw rekeningnummer en het gewenste bedrag in).  

 Ja, ik wil eenmalig een donatie doen. Ik maak een bedrag naar keuze over naar 
rekeningnummer 11.57.87.488 t.n.v. V.U.G.S. 

 
Ik wil de oikos wel/niet ontvangen*              Ik wil de donateursmail wel/niet ontvangen ** 
 
NAAM………………………………………………………........................................... 
ADRES..………………………………………POSTCODE/PLAATS.……………………… 
E-MAILADRES…………………………………………………........................................ 
REKENINGNUMMER (alleen bij doorlopend)..……….............................BEDRAG………… 
 
HANDTEKENING: 
 
 
Stuurt u de coupon naar: V.U.G.S., t.a.v. Merlijn de Bakker, Postbus 80.115, 3508 TC Utrecht 
 

* De oikos is het verenigingsperiodoek van de V.U.G.S. en verschijnt vier maal per jaar. 
** De donateursmail verschijnt tweemaal per jaar en betreft een nieuwsbrief voor donateurs. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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