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Het is moeilijk te geloven, maar we zijn inmiddels al weer ruim halverwege ons bestuursjaar. Voor 
mijn gevoel zijn we pas net begonnen, maar niets is minder waar. Maart is namelijk de maand waarin 
onze halfjaarlijkse algemene ledenvergadering heeft plaats gevonden en de zoektocht naar opvolgers 
is begonnen. 
 
Op 3 maart 2015 was het dan zover, de halfjaarlijkse ALV. Hierin hebben we teruggeblikt op het 
beleid en de begroting die we aan het begin van het jaar gepresenteerd hebben. Daarnaast 
presenteert de kascontrolecommissie nog een stuk over de stand van de boekhouding wat voor mij 
natuurlijk extra spannend is. Gelukkig is de vergadering erg soepel verlopen en stonden we om 22.30 
alweer in de Fuik om te vieren dat het erop zat! 
 
Toch zal ik de maand maart vooral onthouden door de studiereis naar New York! Op 16 maart was 
het dan zover, om half 11 zouden we verzamelen op het station in Nijmegen. Echter was ik al vanaf 7 
uur ’s ochtends natuurlijk druk in de weer: commissieboekjes printen, de laatste dingen in mijn koffer 
proppen, kortom een hele hoop zenuwen. Maar na een dikke 24 uur aan een stuk wakker te zijn 
geweest en een spannende tocht door een of andere achterbuurt op zoek naar mogelijkheden om te 
pinnen, kwamen we tegen 2 uur ’s nachts (New Yorkse tijd) eindelijk bij ons hostel aan. Hier zijn we 
allemaal snel ons bed ingedoken om de volgende dag zo fit als op dat moment mogelijk is, te 
beginnen aan de stadswandeling. Zo hebben we in de eerste dagen al flink wat hoogtepunten gezien. 
Zo zijn we op de eerste dag al langs het vrijheidsbeeld gekomen, hebben we over de brooklyn bridge 
gelopen, zijn op time square geweest voor een psychologisch experiment en hebben we het 9/11 
memorial bezocht. Heel veel indrukken in een hele korte tijd waardoor ik de rest van de avonden – in 
tegenstelling tot de eerste nacht – als een blok in slaap ben gevallen. 
 
De volgende dagen waren namelijk niet veel rustiger, zo zijn we bijvoorbeeld langs de grote 
gebouwen (zoals Empire State Building, Rockefeller Center etc) gelopen, hebben we de New York 
Public Library gezien, zijn we naar een verslavingskliniek geweest en naar een echte Broadway 
Musical! Ik kan natuurlijk nog wel eeuwen doorgaan met vertellen wat we nog meer allemaal hebben 
gedaan, maar ik wilde toch even doorgaan naar de enige avond op stap in New York! 
 
Als echte studenten waren we natuurlijk ook uiterst benieuwd naar het uitgaansleven in New York. 
Dus gingen we met bijna 45 nuchtere Hollanders naar een club genaamd Slake. Aangekomen bij die 
club, kreeg iedereen onder de 21 een flink – niet bepaald onopvallend – kruis op beide handen en 
werd de rest geadviseerd hun drank bij barman ‘Larry’ te halen. Dan zou je namelijk in ieder geval 
waar voor je geld krijgen. Zo nieuwsgierig als ik ben moest ik natuurlijk zo’n Larry-cocktail proberen 
en geloof mij maar, waar voor je geld kreeg je zeker! Na even subtiel te hebben geflirt, vroeg ik – met 
mijn beste Amerikaanse accent – wat hij ons nou voor cocktail aan zou raden. Waarop Larry ons glas 
vol begon te schenken met alcohol en hier af en toe een klein drupje fris bij deed. Dit zorgde er 
natuurlijk wel voor dat na slechts een van deze cocktails, de sfeer in ieder geval erg gezellig werd! 
 
Helaas is de week voorbij gevlogen en was ik zelfs - toen we maandag weer terug moesten – nog 
maar amper wegwijs in het metrosysteem. Al met al was voor mij de reis en daarmee ook de maand 
maart een onvergetelijke maand!                                                            
 
Veel liefs, 
Elien van Rooijen - Penningmeester 
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