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Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging 

Het is aan mij om u allen op de hoogte te stellen over het reilen en zeilen van onze vereniging het 
afgelopen jaar. Er is ontzettend veel gebeurd in de 190 dagen dat wij nu bestuur zijn, maar eerst wil 
ik u meenemen naar het begin. Onder het weergalmende, luide gejuich van de aanwezigen werden 
wij op 21 september 2021 geïnstalleerd als het 77e bestuur der Utrechtse Aardwetenschappen 
Vereniging in de Geertekerk. Dit was een magisch begin en wij openden ons bestuursjaar met de 
spreuk ‘Nullus mons nimis altus, nulla aqua nimis profunda, nullum saxum nimis durum’ wat staat 
voor ‘geen berg te hoog, geen water te diep, geen steen te hard.’  Met deze spreuk willen wij laten 
zien dat wij als bestuur alles aankunnen en er voor alle leden zijn. 

Daarnaast sluiten wij onze correspondentie af met de inmiddels kenmerkende veerkrachtige groet. 
Hiermee doelen wij op de veerkrachtigheid van de U.A.V. die zonder enige moeite dezelfde energie 
en schoonheid als tevoren heeft bereikt na een periode van online alles. Wij doorstaan de tand des 
tijds. 

 

Het team waar ik mee werk, is er een om enorm trots op te zijn en ze geven me iedere dag hier weer 
meer redenen voor. Zo hebben de afgelopen maanden heel wat gevergd van het planningsvermogen 
van de Praeses om alles wat niet door kon gaan toch door te schuiven naar een later moment dit 
jaar. Onze agenda zal goed gevuld zijn tot en met de eindactiviteit. De Fiscus is een man die ondanks 
zijn serieuze taak en zijn haat-liefdeverhouding met Davilex op ieder feestje te vinden is en toch de 
volgende dag achter zijn PC kan kruipen. Verder verwacht onze Primus, zoals u net heeft gehoord, 
dit jaar meer dan €30.000 binnen te slepen aan sponsoring wat hij deels vanuit IJsland heeft weten 
te realiseren. Mijn Secundus heeft een oneindig enthousiasme voor borrels en feesten en ik vind dat 
hij zich na de opvoeding van de sjaars toch echt wel een trotse papa mag noemen. Als laatste ben ik 
enorm trots op mijn Tertius. Zij heeft ondertussen al een aantal grote activiteiten onder haar vleugel 
genomen naast haar educatieve taken zoals de skireis en het symposium, maar ook het NCBE en de 
lustrumreünie staan voor de komende tijd op haar lijstje. Zoals u hoort zijn er niet genoeg 
uitroeptekens en lofzangen om mijn bestuur te beschrijven, dus ik zal maar snel verder gaan. 

 
Dit jaar heeft al een hoop hoogtepunten met zich meegebracht zoals het dEO-feest van een paar 
weken geleden waar wij door de sterren van de nacht hebben gedanst. 
Daarnaast waren de toppen van El Pas de La Casa (letterlijke) hoogtepunten ook al moest ik hier met 
mijn onervarenheid nog even aan wennen. Evenzeer zijn we ook trots op de kleine dingen zoals de 
hoge opkomst bij de masteractiviteiten, het openbreken van een kast zonder hem helemaal te 
slopen, de U.A.V. SponserKliks en dat er van de U.A.V. altijd de meeste aanwezigen zijn wanneer we 
een activiteit met andere studieverenigingen organiseren. 
Van dhr. Wortelboer moest ik hier ook alle financiële stukken tijdens de AV’s benoemen, maar hier 
zijn de meningen nog over verdeeld. 

 

Aan het begin van dit jaar hebben wij als Kandidaatsbestuur onze speerpunten aan u gepresenteerd 
en ik wil u graag op de hoogte houden hiervan.  

Eerste- en tweedejaars activiteiten 

We zijn net terug van de jaarweekenden waar de eerste- en tweedejaars elkaar een heel stuk beter 
hebben leren kennen. Daarnaast zijn de tweedejaars gaan poolen bij ’t Hart en hebben de 
eerstejaars een rondleiding gekregen door Sonnenborgh van de enige echte dhr. Kuipers. Verder zal 
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er over een paar weken de help-ik-ben-nog-nooit-op-veldwerk-geweest-DMB plaatsvinden zodat de 
arme stakkers een idee hebben van wat ze kunnen verwachten wanneer ze eenmaal hun broeken 
mogen afritsen. 

Statistiek cursus 

Natuurlijk hebben we de klassieke Excel, Photoshop en LaTeX cursussen gehad, maar de grote 
klapper moet komen op 26 april wanneer de statistiek cursus zal plaatsvinden.  

Carnavalscommissie 

Deze commissie leek al een succes tijdens de commissieinschrijvingen en hij heeft zijn 
verwachtingen waargemaakt onder leiding van dhr. Franken. Op de elfde van de elfde organiseerden 
zij een denderende DMB geheel met worstenbroodjes, carnavalsmuziek en goede outfits. Dit was 
een mooie herinnering om bij ons te dragen zo vlak voor de nieuwe lockdown. Daarnaast hebben zij 
een activiteit georganiseerd in februari die helaas niet in Brabant plaatsvond, maar hier op de 
Uithof. Desalniettemin was het een groot succes en zal het bierfietsen zeker weer opnieuw te vinden 
zijn bij de U.A.V.! 

Vergroting assortiment 

Zoals beloofd is onze Assessor Secundus meteen na onze installatie aan de gang gegaan met dit 
speerpuntje. Zo hadden we binnen een oogwenk gezonde snacks zoals Liga’s, mueslirepen en 
Breakers. Daarnaast is er in de koelkast ook plek gekomen voor verschillende 0.0 biertjes en een 
speciaalbiertje van het seizoen.  
Als kers op de taart hebben we sinds kort waterijsjes om het subtropische klimaat op de kamer beter 
te kunnen overleven. De kaasstengels zorgen ervoor dat uw zoutgehalte ook op peil blijft. 

LinkedIn geofaculteit met alumni pagina 

Binnen je aardwetenschappelijke loopbaan is het erg belangrijk om een uitgebreid netwerk op te 
bouwen. Dit proces wilden wij vergemakkelijken door een LinkedIn-groep aan te maken voor de 
gehele faculteit geowetenschappen zodat we daar een alumni pagina met handige zoekfunctie op 
aan konden maken. Wij hebben dit uitgezocht met de faculteit en zij vertelden ons dat dit helaas 
niet mogelijk was. We hebben daarom samen met de faculteit afgesproken om onze eigen 
LinkedInpagina en die van de universiteit meer te promoten zodat men alsnog kan netwerken op 
een laagdrempelige manier. 

Faciliteren hybride lezingen 

De allereerste hybride lezing van dit jaar was van niemand minder dan onze eigen e.t. Ab Actis mevr. 
Meyer. Zij vertelde onder andere over haar veldwerk op La Palma en ook handstukken konden niet 
ontbreken.  
Naast lezingen heeft ook bedrijfspresentatie van Deltares hybride plaatsgevonden en vond ook het 
Science Symposium Utrecht over explosive science hybride plaats. Wij merken dat er na al het 
thuiszitten toch vraag is naar het online kunnen bijwonen van deze educatieve en oriënterende 
activiteiten.  

U.A.V. in beweging 

Om onze leden fit en fruitig te houden, bewegen we ons af en toe richting een sportieve activiteit. 
Zo hebben we de allereerste keer onszelf terug gewaand op de basisschool met een middag 
apenkooien. De tweede dinsdagmiddag geweid aan bewegen vond in dezelfde gymzaal plaats, maar 
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deze keer om te trefballen. De meest recente U.A.V. in beweging was in de boulderhal waar 
iedereen zijn of haar kunsten kon laten zien. Zoals u net van dhr. Wortelboer heeft kunnen horen, 
hebben we wat extra geld gereserveerd voor dit speerpuntje. Houd onze promo dus goed in de 
gaten voor de volgende editie. 

Zwembadfeest 
De organisatie is sinds het begin van ons jaar al in volle gang. Houd 23 juni dus vast vrij in uw 
agenda, want het belooft een spetterend feest te worden.  

 

Sinds wij begonnen zijn op 21 september is er een hoop gebeurd en ik heb geprobeerd een aantal 
leuke feitjes voor u op een rijtje te zetten. Zo zijn er 8187 mailtjes binnengekomen in mijn mailbox, 
dat zijn er 43 per dag, hiervan zijn er 407 van Taaldrop geweest en 248 van Datumprikker. Op 
Algemene Vergaderingen zijn er tot nu toe door mij 9898 woorden genotuleerd. 

Zoals u zelf ook heeft mogen meemaken, is recentelijk de eerste DebiCredi van de Fiscus 
binnengekomen. Hierbij stond onze eigen Praeses bovenaan met een DebiCredi van €238,35. Hierbij 
heeft dhr. Bleeker ook wel een eervolle benoeming verdiend, want hij heeft naast het bestuur de 
meeste biertjes gedronken, namelijk 116. Daarnaast heeft dhr. Groenheide met 33 candybars en 10 
koeken in beide categorieën de eerste plaats te pakken. Als laatste wil ik mevr. Rothstegge 
bedanken voor haar bijdrage aan de noodleconsumptie. Deze is zo hoog dat ze twee keer zo veel 
heeft gegeten als de persoon op de tweede plek. Hierbij moet u natuurlijk ook in uw achterhoofd 
houden dat de kamer niet het hele jaar open is geweest zoals normaal. 

Op dit moment staan er 936 leden en 129 reünisten in het ledenbestand. 

Sinds onze Kandidaatbestuurstijd hebben we al veel geld uitgegeven en daar hebben we gelukkig 
niet een Fiscus, maar een Wie Betaalt Wat voor. Dat komt neer op een luttele €5.422,62 waarvan 
bijna alle uitgaven zijn gegaan naar eten. 
Tussen al het zware en harde werk door is er ook tijd voor ontspanning. Zo spelen mijn Fiscus en 
Primus wel eens een potje darten. Van alle potjes die ze gespeeld hebben heet dhr. Giliam meer dan 
twee derde gewonnen.  

Aan het begin van mijn verslag schreef ik al over de tafelstukken. We hebben ook al hard geprobeerd 
om deze terug te verdienen, maar de teruggeefborrels zijn samen ondertussen meer dan 9 keer 
verzet. 

Hopelijk heeft u een goed beeld van wat wij het afgelopen half jaar hebben uitgespookt en kijkt u 
net zoveel uit naar de tweede helft van het jaar als wij. Als laatste wil ik u bedanken voor het 
afgelopen half jaar, want zonder u was het niet zo schitterend geweest als het was.  

 

Met veerkrachtige groet, 

 

Sanne van den Ing 
h.t. Ab Actis der Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging  


