Jaarverslag 2018-2019 van de Alumnivereniging Engels van de RUG
Bestuur
Monique Swennenhuis
Aurora Sayers
Marjan Brouwers
Reinou Anker
Nienke Castelein
Charlotte Korten

Voorzitter
Penningmeester (afgetreden augustus 2019
Secretaris en contactpersoon Anglophile
Lid algemeen
Lid algemeen
Aspirant penningmeester

Activiteiten
Op 1 september hebben we met een groep leden King Lear in Diever bezocht.
Op 6 september hebben Marjan Brouwers en Nienke Castelein een bijeenkomst van
NUTS bezocht. Monique Swennenhuis en Nienke hebben een vervolgbijeenkomst van
NUTS bijgewoond in april.
Op 10 november vond het evenement Murder Mystery plaats. Deze get-together zou
plaatsvinden in het vorige boekjaar, maar is toen wegens gebrek aan belangstelling
uitgesteld. Het was een gezellige bijeenkomst met een goede opkomst. Na afloop is een
groep leden blijven eten.
Op 15 juni hebben we een bijeenkomst georganiseerd in het kader van het lustrum van
de RUG. Eerst hebben we een College Tour gehouden over Brexit, met drie gasten.
Vervolgens speelde de band The Doggy Few en konden de leden meedoen aan een
workshop Iers dansen. De opkomst was goed, al hebben we wel een kanttekening
gemaakt bij de organisatie: doordat er zoveel georganiseerd was in de stad en we in het
Academiegebouw zaten, zijn veel bezoekers al tijdens de bijeenkomst weggegaan. Een
volgende keer willen we weer een eigen plek.
Anglophile
We hebben drie digitale Anglophiles uitgebracht. Verder hebben we ook een aantal
digitale berichten van het bestuur verzonden. De redactie bestaat uit Henk Dragstra,
Berendsje Westra en Elke Maasbommel en Marjan Brouwers was hoofdredacteur.
Leden
Het aantal leden per 31 augustus 2019 was 142 betalende en 3 ereleden.
De plannen voor 2019-2020
● Doorgaan evenementen voor alle leden
● Opnieuw met leden naar Diever (ook met NUTS). We gaan volgend jaar eerst
inventariseren hoeveel mensen er mee willen voor de kaartverkoop start.
Wellicht veranderen we de formule ook enigszins
● Ontwikkelen extra evenementen/meetings/aanbiedingen - ook kleine/open
bijeenkomstjes/borrels
● Uitbreiding inzet e-mail en social media (Facebook, LinkedIn, website)
● Extra acties ondernemen om meer leden te trekken
● Boekje met de geschiedenis van de vakgroep Engels publiceren, mogelijk als
ebook.
● Samenwerking voortzetten met NUTS
● Nieuwe huisstijl en vormgeving ontwikkelen.
● Verder bouwen aan de nieuwe website.

