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In deze nieuwsbrief
Uitnodiging ALV 26 november 2011

Van het bestuur

Lidmaatschap Alumnivereniging

Op 26 november a.s. viert onze
Alumnivereniging haar eerste lustrum. Ik
denk dat we met een tevreden gevoel
kunnen terugblikken op de afgelopen vijf
jaren. Er zijn de nodige activiteiten
geweest: een bezoek aan Westerbork, een
rondleiding door Zutphen, lezingen van
Groningse historici om slechts enkele te
noemen. Ook het contact tussen alumni
onderling en tussen de Alumnivereniging
en de opleiding is versterkt. Ook prijst de
Alumnivereniging zich gelukkig met het
feit dat er een uitstekende samenwerking
is met de studievereniging Ubbo Emmius.
Met Ubbo zijn de laatste jaren
gezamenlijke activiteiten georganiseerd en
het bestuur hoopt van harte dat de
samenwerking in de komende jaren net zo
plezierig en succesvol zal zijn.
Ook de lustrumdag op 26
november, wordt in samenwerking met
Ubbo georganiseerd. We hebben een
aantrekkelijk programma opgesteld met
lezingen in de ochtend en allerlei
activiteiten in de middag. ’s Morgens vindt
ook
de
jaarlijkse
Algemene
Ledenvergadering plaats. Ook oudstudenten die geen lid zijn van de
Alumnivereniging zijn van harte welkom
en misschien is deze dag voor u aanleiding
om lid te worden van onze vereniging. Ik
hoop in ieder geval velen van u op 26
november te mogen begroeten.

Wilt u ook lid worden van de Alumnivereniging van
Geschiedenis?
Aanmelden kan via de website:

Jan Willem Drijvers, voorzitter

www.rug.nl/let/alumniverenigingGeschiedenis
De kosten voor het lidmaatschap bedragen €10 per
jaar. U kunt tevens reünist worden van de
studievereniging GHD Ubbo Emmius of een
abonnement nemen op het Groningse Historische
Tijdschrift Groniek.
- Lidmaatschap Alumni Vereniging (€ 10,-)
- Lidmaatschap Vereniging +
reünist Ubbo Emmius (€ 25,-)
- Lidmaatschap Vereniging + abonnee Groniek
(€ 34,-)
- Lidmaatschap Vereniging + reünist Ubbo
Emmius + abonnee Groniek (€ 49,-)
Bericht van de Afdeling
De afdeling heeft twee nieuwe medewerkers welkom
geheten: mevrouw Prof.dr. R.M. Esser, hoogleraar
Vroegmoderne Geschiedenis en de heer dr. C. Six,
universitair docent Eigentijdse Geschiedenis.
De opleiding Geschiedenis is in september gestart
met 207 nieuwe studenten in de Bachelor. De
Masteropleiding is begonnen met 54 nieuwe
studenten. Officieel eindigt de mogelijkheid tot
inschrijven per 1 oktober, mogelijk komen er nog
enkele studenten bij, omdat ze nog in de
inschrijvingsprocedure zitten.
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Uitnodiging ALV
Gezocht: stageplekken
Wie
heeft
binnen
zijn
organisatie/instelling/ bedrijf een leuke
opdracht/project liggen dat uitgevoerd
kan worden door een student? Laat het
ons weten via de mail en we zorgen dat
uw oproep wordt verspreid onder de
studenten.

Financiën
Contributie 2011
Zoals op de laatste bestuursvergadering
is afgesproken, wordt de contributie van
de Alumnivereniging met ingang van
2011 gescheiden geïnd van de bijdragen
aan Ubbo Emmius en Groniek. We
wilden de eerste inning in januari en later
in mei laten plaatsvinden. Dat bleek niet
mogelijk. Ieder lid krijgt binnenkort een
brief met daarin nieuwe, afzonderlijke
machtigingsverzoeken
voor
de
Alumnivereniging, Ubbo en Groniek. In
de loop van oktober of november wordt
dan de contributie geïnd. De leden die
geen machtiging hebben verstrekt krijgen
in de loop van de komende maand een
brief
met
een
verzoek
het
lidmaatschapsgeld over te maken.

Geachte leden,
Op 26 november staat de jaarlijkse Algemene Leden
Vergadering van de Alumnivereniging van
Geschiedenis weer op het programma. Tijdens deze
ALV zal het bestuur de activiteiten van het afgelopen
jaar bespreken en is er ruimte om ideeën voor het
komende jaar in te brengen.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Jaarverslag
6. Financieel jaarverslag
7. Bestuurssamenstelling
8. Toekomstige plannen en activiteiten
9. Rondvraag
10. Sluiting
De ALV-stukken zullen een week voorafgaande aan
de vergadering geplaatst worden op de website van
de vereniging:
www.rug.nl/let/alumniverenigingGeschiedenis
Lieuwke Brunger (Commissaris Extern) en Jeenke
van Linge (Secretaris) zullen tijdens de ALV afscheid
nemen als bestuursleden. De leden Geert Kamminga
en Florine Weekenstroo hebben zich kandidaat
gesteld voor het komende bestuursjaar en vragen de
ALV toestemming om toe te treden.
Vanaf 10.30 bent u welkom in Huize Maas, waar na
een kop koffie of thee de ALV om 10.45 zal
beginnen. Voor een routebeschrijving en het
aansluitende dagprogramma van de alumnidag
verwijs ik u naar de bijgevoegde brief.
We hopen u te mogen begroeten op 26 november,
Met vriendelijke groet,
Jeenke van Linge
(Secretaris)
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