Agenda

1 juni - 19:30: lezing Gerrit Voerman - online

Nieuwsbrief Alumnivereniging Geschiedenis - mei 2021

VOORWOORD

Beste allemaal,
Afgelopen december hebben Mirjam de Boer en ondergetekende het stokje over genomen van het
vorige bestuur, om samen met Wim Slik en Marc Dorenbos als student lid een nieuw hoofdstuk toe te
voegen aan de Alumnivereniging. Wij willen Maarten Zwiers, Karin Mast en Jelte Olthof hartelijk
bedanken voor alles wat zij hebben gedaan.
De komende periode kan u het volgende van ons verwachten. We organiseren een lezing, we gaan de
contributie innen en we zijn bezig met het plannen van een activiteit in het najaar. Als de goden het
willen kunnen wij de glazen dan ook 'echt' klinken.
Daarnaast staan wij open voor ideeën en activiteiten met als doel alumni dichter bij elkaar te brengen.
Mocht u kopij hebben voor de volgende nieuwsbrief, stuur dat ons vooral toe.
Op dit moment zijn wij nog op zoek naar een lid voor het bestuur die werkzaam is aan de opleiding
geschiedenis op de RUG. Wij denken dat het van groot belang is om deze band warm te houden. Bent u
geïnteresseerd of weet u de perfecte toevoeging laat het ons weten.
Hartelijke groet,
David Hoogland

NAMENS GHD UBBO EMMIUS

Hallo!
Mijn naam is Marc Dorenbos. Dit jaar ben ik de voorzitter
van GHD Ubbo Emmius. Als voorzitter schuif ik dit jaar
aan bij de vergaderingen van de alumnivereniging.
Tijdens deze vergaderingen proberen we te kijken wat
Ubbo en de alumnivereniging voor elkaar kunnen
betekenen. Tot nu toe heb ik het erg gezellig gehad met
de online vergaderingen met het bestuur van de
alumnivereniging. Ik hoop in de komende tijd meer
geschiedenis alumni te ontmoeten, al dan niet online!
Wie weet schrijf ik nog vaker iets voor in de
nieuwsbrief.
Groet, Marc

OPROEP: LUSTRUMCOMMISSIE
ZOEKT UBBABY’S!

Het 17e lustrum van Ubbo zal in november
plaatsvinden. Naast een periode met
feestelijkheden, zijn we ook druk bezig met
het maken van een lustrumboek! Daarvoor
zijn wij op zoek naar oud-Ubbo Emmianen die
een baby hebben met een ander oud lid of
zelf een Ubbo baby zijn.
Dus, ben of heb je een Ubbaby, mail naar
lustrumcommissie@ubbo-emmius.nl!

LEZING GERRIT VOERMAN
HET PARTIJBESTEL VAN ZIJN ANKERS

1 juni zal alumnus Prof. Dr. Gerrit Voerman, directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke
Partijen, een lezing geven over het veranderende politieke landschap: “het partijbestel van zijn ankers, hoe
de individualisering de klassieke volkspartijen heeft gesloopt”.
Wanneer: dinsdag 1 juni 2021 19:30 ('inloop' vanaf 19:15)
Waar: online
Opgeven kan door een mailtje te sturen naar: alumni.geschiedenis@rug.nl
ovv 'Lezing Gerrit Voerman' en uw naam. U krijgt dan tzt de link naar de lezing toegestuurd.

Contributie 2021

De vereniging uit de coronaslaap halen en nieuwe activiteiten organiseren kost geld. We hebben
bewust in 2020 vanwege het afgelasten van activiteiten door corona geen contributieverzoek
rondgestuurd, maar nu hebben we de tientjes wel weer nodig.
Mogen we u daarom langs deze weg verzoeken het lidmaatschapsgeld 2021 van de
Alumnivereniging Geschiedenis ad € 10,-- over te maken op NL93 RABO 031.437.9746 ten name
van de Alumnivereniging Geschiedenis? Alvast hartelijk dank! Voor wie toestemming heeft gegeven
voor automatische betaling, zullen we dit de komende weken gaan uitvoeren. En als u al betaald heeft,
daarvoor heel hartelijk dank, dan kunt u deze oproep als niet geschreven beschouwen!
Wat krijgt u voor de € 10,-- lidmaatschapsgeld? Korting op de activiteiten van de vereniging (1 à 2
keer per jaar), een nieuwsbrief met actuele informatie van de vereniging en de opleiding en toegang
tot activiteiten die in samenwerking met de studentenvereniging Ubbo Emmius worden
georganiseerd, zoals over de relatie tot de arbeidsmarkt. Enkele voorbeelden van onze activiteiten:
bezoek aan en rondleiding op Kamp Westerbork, Stadsmuseum Zutphen, A-Kerk, Paleis het Loo,
stadswandelingen Stad Groningen etc.
VOLG ONS OP LINKEDIN EN FACEBOOK OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN!

