De GSb-Spoorzoeker
Nieuwsflits juli
Beste geïnteresseerde in het onderzoek naar de Groninger studentenbond,
Middels deze korte Nieuwsflits willen wij iedereen snel en eenvoudig op de hoogte stellen van kort
nieuws omtrent het onderzoek. Voor grotere en inhoudelijke artikelen blijft de Spoorzoeker van de
onderzoeksgroep in gebruik (voor deze exemplaren zie de website).

GSb bestaat 45 jaar: feest en reünie
Het huidige bestuur van de GSb heeft besloten om in november 2016 het 45 jarig bestaan van de
organisatie te vieren. Daartoe heeft de lustrumcommissie een week met diverse activiteiten
samengesteld, waaronder de avond over de geschiedenis van de GSb voor de oud-leden en de
huidige leden. Ruud Weijdeveld en Wim Berg hebben hierover met hen overleg.
Die avond is: Zaterdag 26 november 2016 in het Van Swinderenhuys te

Groningen
Zet het in je agenda!
Het precieze programma is nog in bewerking, maar nu al is duidelijk dat op de avond van de 26e van
het huidige GSb-bestuur Christiaan Brinkhuis (voorzitter) zal spreken. Hij schrijft zijn scriptie
over de GSb geschiedenis (met name de fl.1000,- strijd). Het zal interessant zijn om van de huidige
generatie studenten te horen hoe zij hier tegenaan kijken.
Oud-GSb voorzitter Paul Ulenbelt komt en zal zijn visie geven over verleden en, hem kennende,
de lijnen naar het heden.
Enkele leden van de GSb zanggroep Voorwaarts hebben het initiatief genomen om speciaal
voor deze avond een programma met strijdliederen te brengen. Ook onder de huidige GSb-leden is
belangstelling om mee te zingen. Dus heb je destijds je kans gemist? Grijp hem nu. Liesbeth
Zilverberg coördineert dit zangonderdeel.

De 2e lichting Voorwaarts met Willem Wits, Loes Steensma, Bien (Stein?), Hanneke Vlaar, Thom
Oorthuis- gitarist, Jos vd Laan (Lans?) en Rob Gerritsen. Hank Mulder en Bert Meyberg ontbreken op
deze foto, die Thom Oorthuis vandaag opstuurde.
Nadere informatie volgt, maar we stellen je suggesties en initiatieven zeer op prijs. Dus mail, bel,
FaceBook, LinkedIn of plaats je bericht op de website. Ook als je mee wilt organiseren: meld het ons
want vele handen maken licht werk.

Donatiecampagne op stoom
Op dit moment zijn er 33 donateurs en hebben we al €13.595,- ontvangen en toegezegd (periodieke
schenkingen) gekregen. Lof voor al deze gulle gevers. Dat maakt dat we nu op 45% van het
benodigde bedrag beschikken. Een recente oproep van Pieter Stein, voorzitter van het comité van
aanbeveling, heeft ook nieuwe donateurs opgeleverd en we verwachten er nog meer. Doe je ook
mee?
We hebben begroot dat voor de hele onderzoeksperiode van 5 jaar er in totaal 30.000,- nodig zou
zijn. Dat geld is nodig voor reiskosten, kopieer en archiefkosten, fotomaterialen etc. Er worden geen
uren vergoed. Mochten we meer kunnen ontvangen, dan zal dit gebruikt worden om een deel van de
kosten van het boek te dekken. De uitgaven van 2014-2015 zijn gedekt en een deel van 2016 ook.
Dus er kan nog meer bij. Wij zullen doorgaan met de werving van donateurs en sponsors. Een aantal
mensen heeft hun eenmalige bijdrage uit 2015 spontaan herhaald. Hartelijk dank daarvoor. Ieder die
er over denkt om de gift elk jaar te herhalen, geven we in overweging om dit vast te leggen teneinde
het van de belasting af te kunnen trekken *).
*) Het onderzoek heeft de ANBI status. Daarom is het aftrekbaar als je dit voor 5 jaar vastlegt. Dan
kun je je bijdrage zonder drempel en voor 100% aftrekken van de belasting. Je kunt daarvoor een
formulier krijgen bij penningmeester Wim Berg.

Interviewers gezocht
De onderzoeksgroep heeft een flink aantal personen op het oog, die zij wil interviewen. Dat vraagt
veel tijd en toewijding, maar levert ook een onmisbare en waardevolle bijdrage aan het boek. De
persoonlijke motivaties en belevenissen kleuren het beeld tot een zo compleet mogelijk en
herkenbaar verhaal. Wil je meehelpen met het afnemen van interviews? Nadere informatie over de
vereisten kun je krijgen bij de onderzoeksgroep via Ruud Weijdeveld.

