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ReünIe}2012
zateRdag 24 nOveMBeR

Zaterdag 24 november vindt op sociëteit Alcuin weer de
jaarlijkse reünie plaats!
U bent van harte uitgenodigd een prachtige dag en
avond mee te maken met uw huis-, club-, dispuuts-, en
verticalegenoten.
Inschrijven kan via de site van de reünistenvereniging:
www.virgielreunist.nl
Deelnamekosten zijn

50,- per persoon.

Voor leden van de Reünistenvereniging is deelname inbegrepen
in de contributie.
Wilt u uw jaarcommisaris contacteren?
Mail naar <jaar>@virgielreunist.nl
(Bijvoorbeeld 1973@virgielreunist.nl)

Komt u met de auto?
Dan kunt u het best parkeren in de
parkeergarages Phoenix of Zuidpoort.
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PROGRAMMA Reünie

Vanaf
14.00
				
		
		
15.00

Ontvangst jubileumjaren en reünisten/oud-leden van de jaren
1951 en eerder (partners van harte welkom)
Jaarvergadering Reünistenvereniging (alleen leden RV)

Vanaf
17.00
Ontvangst Reünisten/oud-leden (partners van harte welkom)
		
		
17.00
Borrel, sociëteitsrondleidingen
		
		
19.00
Koud buffet
		
		
20.30
Jaarliederen zingen in de eetzaal
		
		
21.00
Koffie, digestief in de voorzaal
		
Vanaf		21.00		Sociëteitsavond
		24.00		Disco
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Convocaat

Titel

Reünistenvereniging Sanctus Virgilius
Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering 2012

Het bestuur van de Reünistenvereniging Sanctus Virgilius nodigt zijn leden uit voor de Algemene
Ledenvergadering / Jaarvergadering 2012 op zaterdag 24 november 2012 om 15.00 uur in de
boekerij van Sociëteit Alcuin, Oude Delft 57, Delft.
De agenda van deze vergadering:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen ALV 19 november 2011
4. In Memoriam
5. Jaarverslag 2011 / 2012
6. Financiën 2011 (realisatie)
7. Financiën 2012 en 2013 (begroting)
8. Machtiging jaarvergadering 2013
9. Statutenwijziging
10. Rondvraag
11. Sluiting
U kunt zich vooraf aanmelden voor deze vergadering via onze website (maar dit is niet verplicht). Als
u zich aanmeldt, ontvangt u in de week van 5 november per e-mail de vergaderstukken behorend
bij de punten 3, 5 - 9.
U kunt het voorstel tot statutenwijziging vanaf 5 november ook vinden op onze website. In
overeenstemming met artikel 20 van de huidige verenigingsstatuten en artikel 2:42 van het
Burgerlijk Wetboek ligt van 17 november tot en met 24 november een afschrift van het voorstel tot
statutenwijziging voor de leden ter inzage op de boekerij van Sociëteit Alcuin, Oude Delft 57, Delft.
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reúnistenbestuur
Lectori salutem!

Eerste financiële ingrepen 2011 effectief

Virgiel beleeft dit jaar haar 23e lustrum en
natuurlijk leest u meer over de plannen rond de
activiteiten van het lustrum in deze Reünisten
Carmina.

Afgelopen jaar hebben we ons als bestuur gericht
op het opnieuw financieel gezond maken van de
vereniging. Tijdens de vorige jaarvergadering in
2011 had één van onze presentatie-slides de
titel “RV-financiën in Grieks perspectief”, een
duidelijk manier om aan te geven dat onze
financiële situatie alarmerend en verre van
rooskleurig was.
Hierop hebben we in goed overleg met de
ledenvergadering een pakket maatregelen
getroffen waardoor we nu effectief na een jaar
de financiën weer op orde hebben. Daarmee
is de ingreep tijdig geweest, en is de operatie
geslaagd, maar de “patiënt” moet zeker nog
verder aansterken.
Wij rapporteren graag hierover tijdens de
jaarvergadering, die zoals altijd gehouden
wordt op de middag van de reünie.

Jubelend naar de reünie
Dit jaar is ook het jubeljaar van 1953 (60e jaar),
1963 (50e ) , 1973 (40e ), 1978 (25e) en 1988
(15e). Overigens, is het u wel eens opgevallen
dat door de bijzondere telling van de jaren (je
wordt geboren met “0”, in studieomstandigheden
begin je met “1”) deze jaren het lustrum van hun
eerste jaar hebben moeten missen?
Zoals altijd zetten we ook nu deze jubeljaren
extra in het zonnetje, zo hebben zij hun eigen
uitgebreidere programma tijdens de reünie.
Vanzelfsprekend zijn alle reünisten en oudVirgilianen van alle jaren en hun partners
van harte welkom op de komende reünie in
november. Meld u aan via onze website
www.virgielreunist.nl.
Reünie 2012: verstaanbare jaarliederen en
cognac bij de koffie
Bij de laatste reünie in 2011 hebben we enkele
veranderingen ten opzichte van voorgaande
jaren gemaakt. Daarna heeft u ons duidelijk
heeft laten weten dat deze niet allemaal een
verandering waren. Die boodschap hebben we
begrepen: het zingen van de jaarliederen tijdens
de komende reünie is weer in de Eetzaal! Na het
zingen is er weer koffie met cognac, deze wordt
in de Voorzaal en de Sociëteitszaal geserveerd.
En daarmee wordt dit opnieuw weer zoals het
op de reünie hoort te zijn …
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Statutenwijziging op agenda jaarvergadering
Vorig jaar heeft de ledenvergadering besloten
tot de voorbereiding van een statutenwijziging.
Deze is nodig omdat inmiddels de praktijk
anders is geworden dat de statutaire regels.
Ook willen wij als vereniging aansluiten bij de
gangbare communicatie via e-mail en website,
en dat lukt niet als de statuten voorschrijven dat
een ledenvergadering schriftelijk moet worden
aangekondigd.
Ook op andere punten is een actualisering van
de statuten gewenst. Wij hebben daarom een
integrale wijziging van de statuten voorbereid,
die op de komende jaarvergadering wordt
geagendeerd.

Elders in deze Carmina vindt u de waarschijnlijk
laatste schriftelijke convocatie van de komende
jaarvergadering. De eerstvolgende convocatie
zal dan via de e-mail worden verstuurd.
Vergaderstukken op verzoek van tevoren
verkrijgbaar
Tot nu was de praktijk dat de vergaderstukken
tijdens de jaarvergadering werden uitgereikt.
Dat wringt met het idee dat we ter vergadering
een goede inhoudelijke discussie willen
voeren. Daarom sturen we op verzoek de
vergaderstukken vooraf toe aan de leden die
zich voor de vergadering aanmelden.

In deze Carmina leest u zo altijd een bonte
serie artikelen van het huidig Virgiel met haar
komende lustrum, en het oude Virgiel met haar
jubeljaren. Veel oudere Carmina’s kunt u ook
nog altijd vinden op onze website.
Wij wensen u veel leesplezier en we hopen u
te zien op zaterdag 24 november op de Reünie
2012 !
Met Virgiliaanse groet,
Nick Peters, voorzitter
Renée Jaarsma, secretaris
Paul Balvers, penningmeester
Gwen Kolfschoten, commissaris
Denie Andriessen, commissaris
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van de olc
Sunna Schuijt

Waarde reünist,

Carmina Burana

Nu het nieuwe collegejaar in Delft inmiddels een
tweetal maanden onderweg is wordt het tijd voor
weer een nieuwe Reunisten Carmina! Vooral
aangezien de reünie al weer rap dichterbij komt.

Om deze situatie te verbeteren zijn we op
dit moment bezig met het opzetten van een
samenwerkingsverband tussen de Carmina
Commissie en de reünisten Carmina Burana
van de OLC. Zodat Virgilianen interessante
stukken van oud-Virgilianen kunnen lezen en
reünisten-stukken kunnen lezen over hoe het
er nu aan toegaat op Virgiel. Het begin is er;
in de aankomende ‘studenten’-Carmina komt
namelijk een stuk over wat de Reünie precies
inhoudt voor huidige studenten. De Carmina
Commissie is erg enthousiast over deze opzet
en zou ook graag contact willen met oudVirgilianen die een interessant verhaal hebben
voor de huidige studenten. Mocht dit je iets
lijken laat het ons dan graag weten via een
e-mail naar olc@virgielreunist.nl.

Verschillende keren heb ik dit mooie evenement
mogen meemaken. In mijn eerst jaar als
Lustrum-sjaarsch, het daarop volgende jaar als
deel van de Partijencommissie en in 2011 als
Kookcommissie. Het laatste jaar nog onwetend
dat ik in 2012 zelf de reünie zou mogen
organiseren! Hopelijk zal de reünie dit jaar
nog succesvoller dan vorig jaar worden. Zoals
Nick Peters beaamt in zijn stuk, zal de Reünie
opnieuw worden zoals het hoort, maar ook met
een aantal nieuwe toevoegingen.
Reünie
Zo zal er voor de jongere oud-Leden een
band in de Vierde Fase spelen: Pocket 8. Dit
bandje bestaand uit oud-Virgilianen is pas na
hun studententijd bij Virgiel samengekomen.
Daarnaast zijn er plannen om dit jaar voor het
eerst een jaren ’80 disco te houden, die na 24.00
uur in de eetzaal plaats zal vinden. Hopelijk is
deze disco een extra aantrekkingsfactor voor
de huidige Virgilianen om naar de Reünie te
komen.Deze huidige Virgiliaan is vaak nog
nooit op een Reünie geweest, erger nog: hij/zij
heeft er meestal heel weinig van gehoord en
weet niet goed wat het inhoudt!
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Jaarcommissarissendiner
Als een klein voorproefje op de reünie werd
afgelopen vrijdag 28 september het jaarlijkse
jaarcommissarissendiner weer gehouden. Met
bijna 60 aanwezigen bij het diner in de eetzaal,
zijn de nodige elementen besproken. Onder
dit selecte genootschap hoorden natuurlijk de
jaarcommissarissen, het reünistenbestuur, het
dagelijks bestuur van de sociëteit en wij, de
Oud Leden Commissie. Maar voor één keer
ook de Lustrumcommissie. Zij hebben een tipje
van de sluier opgelicht voor het komende gala,
verderop in deze Carmina kunt u meer lezen
over de plannen van de Lucie en een volledig
verslag van het jaarcommissarissendiner.

Wij, als OLC, hebben in ieder geval genoten. En
met onze glimmende pakken aan waren we niet
te missen!
Op de aankomende reünie zullen wij weer in
deze pakken staan schitteren, en zijn dus goed
te herkennen. We hopen dat u er allen bij bent
op zaterdag 24 november om een hele mooie
reunie mee te maken en dat u veel plezier
heeft tijdens het lezen van deze uitgave van de
reünisten Carmina.
Met Virgiliaanse groet,
Sunna Schuijt, voorzitter
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Vanuit het torentje
Sjoerd van Bekhoven

Waarde reünisten,
Enkele weken geleden is het Dagelijks Bestuur
gewisseld, we staan aan het begin van een
prachtig jaar.
Dit jaar is namelijk geen normaal jaar, maar een
lustrumjaar! Dit gaat gepaard met een aantal
prachtige uitdagingen waarmee het Dagelijks
Bestuur samen met de Lustrumcommissie al
hard aan de slag is gegaan.
Nieuwe aanwas
Voor nu kijken we terug op een aantal mooie
weken waarin onder andere de OWee en KMT
hebben plaatsgevonden. Als resultaat hiervan
mogen we dit jaar maar liefst 283 nieuwe leden
verwelkomen en kunnen we de afgelopen
periode dus bij voorbaat al als geslaagd
beschouwen.
Beleid
Het Dagelijks Bestuur is op dit moment bezig
met de beleidsvorming. We mogen concluderen
dat het goed gaat met de vereniging, maar ook
dit jaar hebben we te maken met enkele externe
invloeden. Zo zal volgend jaar het blokonderwijs
worden ingevoerd, waardoor de jaarplanning
waarschijnlijk op de schop moet. Dit klinkt en is
ingrijpend, maar zou juist ook voor meer ruimte
kunnen zorgen. Daarnaast is het BSA (bindend
studie advies) verhoogd naar 45 punten en
kan men zich afvragen hoe realistisch het
activiteitenniveau van onze vereniging op dit
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moment is, helemaal in combinatie met het
Lustrum. Slechts twee van de vele vraagstukken
waar we ons op dit moment op storten om u een
idee te geven van waar het Dagelijks Bestuur
mee bezig is.
Met de vakkendixo, de Sociëteitsdiës, Techniek
Bedrijven en een mooi aantal verdiepende
activiteiten in het vooruitzicht kijken we uit naar
een mooie periode. Ik hoop u bij veel van deze
activiteiten te mogen ontvangen en heb enorm
veel zin in komend jaar.
Crescendo Gramen Sementat.
Ik heb gezegd,
Sjoerd van Bekhoven
Voorzitter K.S.V. Sanctus Virgilius

Pocket 8

Pocket 8 zal op 24 november een onvergetelijk optreden verzorgen. Pocket 8 is een combinatie
van de legendarische ’91-band en “in the Pocket”, die in de jaren ‘91-’98 hoogtij dagen hebben
beleefd op de toko en daarbuiten op huisfeesten en AHC-songfestivals. Pocket 8 speelt eerlijke
rock- en pop-covers uit de jaren ‘80 en ’90. Na zo’n 20 jaar zijn de mannen weer samen en met meer
ervaring, dezelfde passie en gestoeld op een gezonde mid-life-crisis proberen zij weer te knallen.
Ondermeer De Dijk, Blof, van DikHout alsook U2, Golden Earring, Prince, Paul Weller, Pearl Jam,
Kiss, Springsteen en vele andere top covers zullen de revu passeren.
Pocket 8 bestaat uit: Mathijs Zwart (gitaar), Gaby Bosch (vocals en gitaar), Xander Campman (bas),
Iwan Mouwen (drums) en Maurice Jonkers (vocals).
Wie zien graag onze oude fanschare weer terug!! Tot 24 november.
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Jubeljaar 1953

Begin september 1953 stonden wij met 120 man op de stoep van het Barbaraklooster te Delft om
lid te worden van de Katholieke Studenten Vereniging Sanctus Virgilius. Het was nog in de tijd van
de Wederopbouw, ons land moest industrialiseren en het volgen van technische studies werd warm
aanbevolen.
Ook was 1953 het jaar waarin de watersnoodramp Zuidwest-Nederland trof. We hebben dan ook in
ons eerste jaar de stoere verhalen aanhoord over de hulpacties door ouderejaars Virgilianen. “Heel
Virgiel in baggerlaarzen”, riep Herman Lelieveldt, de voorzitter van onze Kennismakings Commissie.
En het jaarlied 1953 eindigt met de aansporing: “De Sociëteit geen rampgebied”.
Sociëteit Alcuin was toen nogal bouwvallig. Wie zich op een zolderverdieping waagde zakte door
een vloer, om vervolgens door het Beheer (sociëteitsbestuur) geschorst te worden. Het enorme
gebouw telde slechts twee ( 2 ) toiletten, zodat we tijdens bierfeesten hoge-noodgedwongen, maar
wel massaal zingend, moesten uitwijken naar de kaderand van de Oude Delft. Het uitzicht op de
bruisende gracht duurde slechts kort door hardhandig ingrijpen van de Delftse politie.
Maar er waren ook vorderingen met de herbouw van Alcuin. In onze groentijd hebben we een flink
aantal middeleeuwse bakstenen schoongebikt, later gebruikt voor de gewelven. Op de dag van onze
inauguratie werd de eerste steen gelegd voor de definitieve restauratie van het Barbaraklooster
door een dochter van Professor Froger. “Me posuit Ida” staat erop te lezen. In de jaren ‘90 was deze
restauratie voltooid.
Zo staat er nu de mooiste sociëteit van Nederland en de moeite waard om te bezoeken voor wie er
in jaren niet geweest is We hopen elkaar in groten getale te mogen ontmoeten op de reünie van 24
november.
Jaarcommissarissen 1953
Hans Festen en Gerard Hirs.
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1963
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Jubeljaar 1973
Waarde Jaargenoot en Virgiliaan uit 1973,
Pom, pom, pom, ….
Lid worden van Virgiel, hoe ha, dat moet je……
Ja, lid worden dat hebben we toen gedaan.
Zelfs in het jaar van de oliecrisis hebben we Virgiel en Societeit Alcuin
gevonden.
Nu 39 jaar later is het weer tijd om herinneringen en vriendschappen op te
halen.
Vanaf september 2012 worden we aangeduid als 40e-jaars.
Dat moeten we vieren.
Kom daarom naar de reünie op zaterdag 24 november 2012 en ontmoet
alle oude vrienden aan de bar en tijdens het koud buffet .
We gaan er vanuit jullie allemaal aan te treffen op 24 november.
Zegt het voort, zegt het voort…
Met virgiliaanse groet,
De Jaarcommissarissen van 1973:
Paul Wassenberg
Leo Soons
p.wassenberg@hetnet.nl
leo.soons@planet.nl
Linkedin-groepadres: Virgiel 1973
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jubeljaar 1988
1988, wat een jaar! Nederland kon nog voetballen, zomers kenden nog voornamelijk zon en wij
meldden ons gebruind en nog een beetje brak van de OWEE eind augustus met een oranje bal
onder ons shirtje op societeit Alcuin. Lekker een weekje ontspannen op die gelegenheidscamping in
Spijkenisse met grote animator Hans Heijnen; een beetje braaf meelachen met de spitsvondigheden
van Wagenaar, en voor je het weet was het na een soepele opstand alweer tijd voor de jaarclubvorming
in de Delftse Hout. Dat is nu 24 jaar geleden en volgens de studenten logica die niet helemaal de
logica van de exacte vakken in Delft volgt, is onze jaargang nu een jubileumjaar! Moeten we dat
even uitleggen? Na onze inauguratie in 1988 werden wij 1e jaars, dus zijn wij 24 jaar later tijdens de
reünie van 2012 in november 25e-jaars!
Mocht je de laatste 20 jaar niet jaarlijks alle reünies bij hebben kunnen wonen en wil je het mooie
Barbara klooster wel weer eens zien, doe dit dan vooral dit jaar en vier met ons samen ons 5e
lustrum! De reünie is uitdrukkelijk voor iedereen, zowel voor reunisten als oud-leden en dus alle
ex-mieren.
Dit is de gelegenheid om elkaar weer te zien, bij
te praten, en verhalen te vertellen. Vragen waar
wij ook achter willen komen: wie woont er het nu
verste weg? En wie woont er nog of juist weer in
Delft? Wie werd een meedogenloze investment
banker en wie werd sociaal werker? En wie is
binnen en hoeft eigenlijk nooit meer te werken?
Wie werd er nog echt ingenieur (en gebruikt nog
integraalberekeningen)? Wie heeft al kinderen
die gaan studeren? Wie begint aan zijn tweede
leg of is toe aan haar derde echtgenoot?
Piet staat nog steeds in de keuken, en in de
Prestigekelder staat een schitterend buffet
klaar. Voor ons als jubeljaar is een aparte
ruimte gereserveerd voor het diner. Sinds onze
tijd is de bar al twee keer vernieuwd, en de
borrelhoek achter de bar groter geworden. Meld
je ook aan op www.virgielreunist.nl. Dus: we
zien jullie zaterdag 24 november aan de bar,
om 5 uur stipt: goedemorgen!
We waren ooit met 350 mieren, eens kijken of
we Virgiel weer kunnen overspoelen!
Zegt het voort!
Minke Teunissen & Bert Hermans

Mieren ‘88: verzamelen!
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Jubeljaar 1998
Beste jaargenoten,
In ‘98 stonden we als eerstejaars, zure druiven vers uit de kennismakingstijd, ons jaarlied op de
societeit te zingen. Ik heb het altijd een raar fenomeen gevonden, het zingen van die jaarliederen.
Maar het geeft wel een mooi tijdsbeeld. Ons jaarlied repte van “het jaar van Paars 2”, het Oranje dat
de wereld bijna overdonderde, en van 100 jaar Virgiel; het eeuwfeest en het gala in Versailles dat wij
net hadden gemist. We zijn nu veertien jaar verder en mogen ons vijftiende-jaars noemen. Een mooi
moment om een balans op te maken.
Nou schrijf ik dit drie dagen na de verkiezingen waarvan de uitslag mogelijkheid geeft voor Paars 3,
na een zomer waarin met enige fantasie Oranje de wereld bijna overdonderde (op de Olympische
Spelen, laten we niet over het EK praten) en kom ik net terug van een week in Praag, de stad waar
wij tijdens het 21e lustrum van Virgiel een groot en onvergetelijk galafeest meemaakten. Zo op het
eerste gezicht is dat lied nog zeer actueel.
Natuurlijk, we studeren niet meer in de kegel; in plaats daarvan worden er carrières gebouwd,
huwelijken gesloten en kinderen gemaakt. De zure druiven van 14 jaar geleden zijn veranderd in
een mooie wijn. Dat geeft regelmatig reden tot een feest en hierbij is het altijd mooi om even bij te
praten met jaargenoten die je minder vaak ziet. En hoewel we ooit uit volle borst zongen dat we op
Virgiel nog jaren mee gaan heb ik niet het idee dat er nog jaargenoten zijn die wekelijks aan de OD
te vinden zijn.
De laatste strofe van ons jaarlied is “Naar Virgiel zullen wij altijd blijven gaan!”. Laten we dat in de
praktijk brengen. Op zaterdag 24 november vindt de jaarlijkse Virgiel-reünie plaats. Als jubileumjaar
zijn wij daar bijzonder welkom. Hoe mooi zou het zijn om daar als voltallig jaar te staan, weer eens
zo’n toko Bavaria te drinken en misschien nog een keer dat jaarlied te zingen. De tekst zal je nu in
ieder geval wel herinneren.
Laat via de 1998 LinkedIn-group weten dat je erbij bent.
Vriendelijke groeten,
Douwe Lambers
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Commissie externe betrekkingen
Titel
Maarten Kamp

Waarde reünisten,
Komend jaar is een mooi jaar, een jaar dat jullie
allen al een keer meegemaakt hebben, maar
voor velen van ons de eerste keer zal zijn. Bij
deze lustrumfestiviteiten horen enthousiasme,
plezier en onvergetelijke ervaringen, maar
ook uitdagingen en een scala aan nieuwe
mogelijkheden voor ons als Commissie Externe
Betrekkingen (voorheen Acquisitie Commissie).
Sponsoring Lustrumterrein
Naast onze standaardacquisitie zal er een
grote financiële inspanning vereist zijn om dit
lustrum in al zijn facetten mogelijk te maken!
Niet alleen het vinden van partners voor alle
grote evenementen tijdens het lustrum, maar
ook sponsoring in natura zal een belangrijke rol
spelen, vooral in de aanloop en opbouw van het
lustrumterrein. De inzet voor komend jaar staat
op het acquireren ter waarde van ongeveer
€250.000 euro.

eetzaal komen te hangen om zo als inspiratie
te dienen voor de huidige generatie. Zodat
wij ondanks alle maatregelen des lands toch
mensen kunnen blijven stimuleren en betere,
socialere studenten af kunnen leveren!
Consultancy-event
Komend jaar zullen weer een aantal
bedrijvendiners,
interessante
lezingen,
inhousedagen en trainingen op het programma
staan. Nieuw is een illuster consultancyevent, dat in voorjaar 2013
voor het eerst
gaat plaatsvinden vanwege de groeiende
belangstelling vanuit en voor deze tak.
Tijdens het lustrum zal nog een speciale
dag plaatsvinden die in het teken staat van
zelfontplooiing en bedrijfscontact.
U heeft inmiddels uw sporen verdiend in het
bedrijfsleven, indien u geïnteresseerd bent in
een mogelijke vorm van samenwerking vanuit
uw huidige bedrijf of positie wil ik u verzoeken
contact op te nemen met ons via ceb@virgiel.nl
Met immer welvarende groet en tot op de reünie,
Maarten Kamp

Top Virgilianen
Dit jaar willen wij ook de samenwerking met
oud-Virgilianen verbeteren. Afgelopen jaar is
het initiatief “Top Virgilianen” van start gegaan,
waarin starters bij verschillende bedrijven zijn
benaderd om hun achtergrond uiteen te zetten.
Hiervan zijn posters gemaakt die in en voor de
15

Voorstellen DB115
Sjoerd van Bekhoven – Voorzitter
Aan het begin van het meest studentikoze jaar
van mijn leven ben ik op dit moment dag en
nacht bezig met de vereniging waar ik drie jaar
geleden nog zenuwachtig voor de poort
stond. Als voorzitter ben ik komend jaar het
verbindingsstuk tussen de Vereniging en de
Sociëteit. Ik heb raakvlakken met alle andere
functies en ben eindverantwoordelijk voor het
functioneren van het Dagelijks Bestuur. Een
spannende, maar vooral leuke uitdaging waar
ik ontzettend veel zin in heb!
Lies Benjamens – Secretaris / Commissaris
Ondervereniging
Ik zal dit jaar als enige twee functies bekleden,
wat betekent dat ik een bijzonder afwisselend
jaar tegemoet ga. Als secretaris houd ik me
vooral bezig met het ledenbestand, het archief
en het verzorgen van de randvoorwaarden van
mijn bestuur en commissies om goed te kunnen
functioneren. Als commissaris ondervereniging
ben ik nauw betrokken bij de onderverenigingen
en gezelschappen en zorg er samen met hen
voor dat het goed blijft gaan met hen.
Thijs Willems – Penningmeester A
Samen met de penningmeester A ben ik
eindverantwoordelijk voor de financiële situatie
van Alcuin, Virgiel en Techniek Bedrijven. Dit
jaar zal ik natuurlijk de debiteurenstand in de
gaten houden, maar ligt er voor mij ook een
grote uitdaging in het financieel begeleiden van
het lustrum.
Pascal Smulders – Penningmeester B
Als penningmeester B houd ik me voornamelijk
bezig met de geldstromen binnen de vereniging.
Zo begeleid ik alle commissiepenningmeesters
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en help hen hun werk goed te doen. Ook
werk ik nauw samen met het CEB om de
acquisitie van de vereniging in goede banen
te leiden. Daarnaast houd ik samen met de
penningmeester A de algemene financiële
situatie in de gaten.
Thomas Hustinx – Commissaris van den
Inventaris
Binnen het Dagelijks Bestuur vervul ik de functie
commissaris van den inventaris, wat inhoudt
dat ik volgend jaar verantwoordelijk zal zijn voor
het onderhoud en de veiligheid van de mooiste
sociëteit van Nederland. Dit jaar zal ik me
onder andere bezighouden met de verbouwing
van de toiletten op de eerste verdieping en het
voorbereiden van de keukenverboeen aantal
mooie uitdagingen voor mij!
Lex Veerhuis
Consumabel

–

Commissaris

van

het

Ik zal binnen het 115e Dagelijks Bestuur
de functie van commissaris van het
consumabel gaan bekleden. Dit betekent dat
ik eindverantwoordelijke ben voor de eettafel.
Daarnaast ben ik altijd bereikbaar voor het
organiseren van een diner of partij. Samen
met de commissaris van den inventaris zal
ik me richten op het voorbereiden van de
keukenverbouwing.
Marcel Dammers – Vice-Voorzitter
Als vice-voorzitter zal ik er voor zorgen dat de
bar blijft draaien. Naast het beheren van de bar
ben ik ook verantwoordelijk voor de
personeelsgroep. Ook tijdens het lustrum en
met name op het lustrumterrein ligt voor mij
een aantal mooie uitdagingen, te beginnen met
het biercontract. Tot aan de mooiste bar van
Nederland, goedemorgen!

Annelot Verbruggen – Commissaris Vereniging

Annelijn Vernooij – Commissaris Extern

De commissaris vereniging staat aan het hoofd
van alle leden en groeperingen binnen de
vereniging. De inzet en het initiatief van leden
op dit moment is hoog en dat willen we natuurlijk
graag vasthouden. Het is daarom belangrijk dat
we goed vooruit kijken en nadenken waar we
over een paar jaar willen staan. Dit jaar vieren
we het 23e lustrum en dit gaat gepaard met
een aantal extra commissies, wat een mooie
uitdaging zal zijn.

Aankomend jaar zal ik me bezighouden met de
functie commissaris extern. Dit houdt, zoals de
naam al doet vermoeden, voornamelijk in dat
ik veel bezig ben met wat er in de omgeving
gebeurd en hoe deze dingen invloed hebben
op Virgiel. Daarnaast vergader ik wekelijks met
verschillende organen binnen Delft en zorg ik
ervoor dat de banden met de TU en het AHC
goed blijven.

Waarde Reünisten,
Één keer per jaar organiseren wij, The Godfathers, in samenwerking met het Peetfamilie bestuur,
een prachtweekend waarin we circa 15 zwaar lichamelijk gehandicapte mensen eens goed in
het zonnetje zetten. Ze krijgen de kans om in dit volledig verzorgde weekend hun beperking en
verzorgingstehuis te vergeten en te feesten als een student. De hoofdregel van het weekend
is simpel: hun wil is wet. Dierentuin, biercantus, in gala naar het casino, u kunt het zo gek niet
bedenken of de Virgilianen, Oud Virgilianen en verplegers maken er een feestje van.
Voor dit memorabele weekend staan we tijdens het annuarium uitreikingsfeest bar. Hierbij gaan
alle á-pinten naar Stichting De Peetfamilie. Daarnaast organiseren we meerdere sponsorlopen,
zoals de Dam tot Damloop, waar Virgilianen aan mee kunnen doen om dit geweldige weekend te
kunnen realiseren.
Voor meer informatie en prachtige foto’s kunt u een kijkje nemen op onze website:

www.peetfamilie.nl
We kijken uit naar de reünie om u meer te vertellen over onze mooie belevingen!
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lustrum
Axel Sanden

Het 23e lustrum komt er weer aan! Een jaar
waar wij als Virgiel vieren dat we alweer 115
jaar bestaan. Een mooie prestatie en de viering
daarvan wordt natuurlijk groots aangepakt.
Toenemende druk op studenten
De druk op studenten wordt echter steeds groter.
De ene na de andere maatregel vliegt ons langs
de oren. De harde knip, de langstudeerboete,
afschaffen
studiefinanciering
enzovoorts.
Oftewel een extra druk op ons als student,
maar dit alles weerhoudt ons er niet van om te
vieren dat de Katholieke Studenten Vereniging
Sanctus Virgilius alweer 23x 5 jaar bestaat.
Daarom zetten wij als Lustrumcommissie
ondanks al deze maatregelen onze studie opzij.
De organisatie van een lustrum vereist namelijk
de volle aandacht, want om aan de Virgiliaanse
standaard te voldoen zal het onmogelijke
mogelijk gemaakt moeten worden. Hier zijn wij
al drie maanden mee bezig en ik kan u mede
delen dat er al heel veel fabuleuze activiteiten
in het verschiet liggen.
Lustrum activiteiten uitgesmeerd
Dit lustrum jaar zal anders worden dan alle
voorgaande lustrum jaren. Naar aanleiding van

alle recente politieke gebeurtenissen omtrent
regels voor het hoger onderwijs et cetera, hebben
wij besloten om de druk op onze jongerejaars
te verlagen. De lustrumactiviteiten zijn daarom
uitgesmeerd over het gehele collegejaar 20122013, zodat het lustrumjaar in 4 zogenoemde
‘pieken’ verdeeld wordt. Hiermee hebben we
ervoor gezorgd dat de tijdsdruk en financiële
belasting op onze leden wel realistisch wordt
dit jaar. Hierdoor kunnen onze leden dan ook
alle lustrumactiviteiten meepakken maar dan
zonder enige studievertraging op te lopen, maar
dit heeft dus wel tot gevolg dat enige activiteiten
zijn verschoven. Zo is het lustrumgala dit jaar op
22 december 2012, maar staan onze piekweken
pas in mei 2013 gepland.
Ook financiën onder druk
Maar helaas heeft niet alleen de planning
geleden onder alle recente gebeurtenissen.
Leden kunnen het zich ook niet meer
veroorloven om maanden bij ons te komen
klussen en zich constant in te zetten voor het
lustrum. Mede hierdoor wordt het ambitieniveau
aangepast en worden ook de werkzaamheden
hierop aangepast. Om het terrein toch naar
ongekende hoogte te laten stijgen, kunnen
we alle hulp gebruiken. Help ons mee op zoek
naar sponsoren of wordt zelf een platina of gold
sponsor. We kunnen echt alles gebruiken, van
een berg materialen tot een week gratis huur van
toiletten. Het terrein is gigantisch en bezoekers
zullen ons terrein zich nog jaren heugen.
Gala in Wenen
Dit jaar gaat het gala weer naar het buitenland.
Dit keer zal het Virgiliaanse gezelschap afreizen
naar Wenen. De stad van de klassieke muziek,
mooie paleizen en de Weense wals. Kortom de
stad bij uitstek om een gala te houden. Want
waar anders worden uw dromen werkelijkheid?
Het 23e Lustrumgala beschouwen wij als
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Lustrumcommissie als ons pareltje. Wij leven er
op het moment samen met de gehele vereniging
naar toe. Er wordt zelfs al sporadisch dansles
genomen, zodat er gewalst kan worden door
het paleis. We gaan namelijk naar het paleis
Liechtenstein, dat in het jaar 1700 gebouwd
werd door prins Johan Adam Andreas von
Liechtenstein, een telg uit de toenmalig rijkste
familie van Europa. Deze rijkdom is goed
te zien aan het interieur wat zeker als zeer
decadent bestempeld kan worden. Hierdoor
zullen vrouwen zichzelf als Sisi in hun eigen
paleis wanen en mannen per direct in een prins
op het witte paard veranderen.
Verder zal het weekend niet om het gala alleen
draaien. Wenen is de stad bij uitstek om door
rond te dwalen. Iedereen heeft daarom ruim de
tijd om een van de vele historische en culturele
locaties die de stad rijk is te bezoeken.
Kortom, het 23e lustrumgala zal het beste
weekendje weg worden die Virgilianen ooit
zullen gaan beleven. Een prachtig weekeinde
in een spetterende stad, in een droompaleis en
natuurlijk in zeer goed gezelschap.
U als Reünist bent natuurlijk van harte
uitgenodigd voor dit weekend. Wij hopen
daarom om vele van u te mogen ontvangen in de
hoofdstad van Oostenrijk. Verder informatie over

het gala kunt u vinden op www.lustrumvirgiel.nl
onder het kopje Reünisten. U kunt natuurlijk ook
altijd de secretaris van de Lustrumcommissie
contacteren over eventuele vragen over vervoer,
verblijf en andere algemene zaken.
11 mei: start Piekweken
Op zaterdag 11 mei is het terrein af en kunnen
de piekweken beginnen. Graag willen we dit
heugelijk feit samen met u vieren. Daarom is er
op deze dag een speciale dag georganiseerd
voor u als Reünist. Het specifieke programma
van de dag zal nog volgen, maar ik kan alvast
verklappen dat we al heel wat moois in petto
hebben. Houd dus deze datum vrij en sleep uw
jaarclubgenoten, huisgenoten, dispuutgenoten
en commissiegenoten mee.
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Jaarcommissarissendiner
Nick Noordam

Onder een select gezelschap van
oud-Virgilianen is er een activiteit
die steevast weer elk jaar in de
agenda wordt gezet en dit is niet de
welbekende reunie. Dit gezelschap
bestaat
uit
de
zogenaamde
jaarcommissarisen.
Virgilianen
uitgekozen om contactpersoon te
zijn voor hun virgieljaar, de belangen
van dat jaar te behartigen en vaak
iets te organiseren voor tijdens de
reunie. Deze groep wordt elk jaar
uitgenodigd voor een vergadering
en diner op de vertrouwde sociëteit.
Ook dit jaar was er weer een
succesvolle voortzetting van de
traditie.
Op vrijdag 28 september werd het
JC-diner 2012 afgetrapt met een
besloten borrel in de Methusalem,
alwaar de verscheidene JC’s (soms
zelfs teruggaand tot aan de jaren
40!) onder het genot van een oude
jenever elkaar konden begroeten.
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Vergadering
Deze borrel werd gevolgd door het
serieuze gedeelte van de avond:
de jaarlijkse vergadering in de
boekerij. Met ruim 40 aanwezige
JC’s werd tijdens de vergadering
een agenda afgewerkt met onder
meer een voorstelrondje van
het nieuwe Dagelijks Bestuur,
wat het lustrum betekent voor
de
jaarcommissarissen,
maar
ook de lessons learned van het
onderhouden van het contact met
oud-Virgilianen zoals ondervonden
door Robert Hermans, JC van
virgieljaar ’88.

DIner
Na de succesvolle afsluiting van
de vergadering werd het tijd voor
een heerlijk dinertje, dat dit jaar
plaatsvond
in
een
afgesloten
gedeelte van de eetzaal. Met onder
meer tonijn carpaccio en gebraden
eend op de kaart had Chef Juan,
de nieuwe aanwinst van de Virgielkeuken, zich uitgesloofd voor ruim
60 aanwezigen bij het diner. Zittende
aan tafel wist ik eerlijk gezegd niet
waar ik moest luisteren met alle
geweldige verhalen die om me
heen werden verteld. Verhalen die
alleen stil vielen voor onder meer
het voorstellen van de Oudleden
Commissie en een mooie presentatie
van de Lustrumcommissie met daarin
onder meer de bekendmaking van de
lustrumlocatie.

Borrel
Na de interessante vergadering en
het heerlijke eten gingen veel JC’s
weer huiswaarts. Maar een enkeling
bleef nog voor de na-borrel op de
gewone borrelvloer voor de nuttiging
van een koffie of iets sterkers. Een
borrel waarbij een aantal JC’s het
zeker net zolang volhielden als de
huidige Virgilianen die aan de bar
stonden.
Terugkijken op een geslaagde avond
willen wij vanuit de OLC iedere JC
bedanken voor hun aanwezigheid,
maar ook zeker de Virgilianen die
achter de schermen ons hebben
geholpen de avond mogelijk te
maken. Moge het volgend jaar weer
zo mooi zijn!

21

Techniek Bedrijven
Toon Overbeeke

Techniek Bedrijven Talents 2012 nadert met
rasse schreden. Maanden van voorbereiding
komen samen op 16 november in het Beurs
WTC-gebouw te Rotterdam. Hoewel de
promotiecampagne nog in volle gang is, heeft
de commissie al een aantal belangrijke stappen
met succes afgerond. Naast het evenement
loopt een innovatietraject voor een nieuw online
platform. Dit platform wordt in 2013 gelanceerd!
36 internationale bedrijven
Vol trots presenteert Techniek Bedrijven Talents
de bedrijvenselectie van 2012. Een frisse blik
en voldoende kennis over de ontwikkelingen op
de arbeidsmarkt hebben 36 vooraanstaande
internationale bedrijven bij elkaar gebracht.
Naast vaste partners als Shell, Philips,
Heineken en Stork, zullen er ten opzichte van
vorig jaar acht nieuwe bedrijven aantreden:
Bain & Company, Boeing, Fokker, Grontmij,
Kempen & Co, Rabobank, Van Oord en Vopak.
de Match
De promotiecampagne is eind september van
start gegaan, daarmee is de zoektocht naar
technisch talent volledig losgebarsten. Techniek
Bedrijven heeft een uniek concept in handen,
dat uitgaat van ‘de Match’ tussen talentvolle
student en bedrijf. Echter, zonder een golf aan
inschrijvingen vanuit onder andere Twente,
Eindhoven en Delft, is het voor de commissie
onmogelijk op eigen kracht 500 geschikte
studenten te selecteren. Techniek Bedrijven
werkt dan ook samen met verschillende
mediapartners om landelijke naamsbekendheid
te genereren.

Metron in teken Techniek Bedrijven
Eén van die unieke samenwerkingen heeft
geresulteerd in de Techniek Bedrijven
Metrokrant. Deze speciale techniekeditie,
samengesteld door de commissie en
uitgegeven door Metro Nederland, kent een
oplage van 15.000 stuks en wordt verspreid
over alle technische- en bètafaculteiten in
Nederland. In de krant komen deelnemende
bedrijven aan bod en worden interessante
technische projecten nader toegelicht. De
achterpagina in de landelijke Metro van 24
september was geheel bedrukt door Techniek
Bedrijven aanvullend met een banner op de
voorzijde, daarnaast wordt er ook een krant van
16 pagina’s gedrukt om te verspreiden op de
universiteiten en hogescholen.
Innovatietraject
Een mooi initiatief om de concurrentie voor
te blijven is het innovatietraject. Techniek
Bedrijven gaat naast het huidige evenement,
een online platform bouwen. Hier zal Techniek
Bedrijven opnieuw een match maken tussen
student en bedrijf. De website zal nog een stap
verder gaan dan alleen het kunnen inschrijven
voor business courses of inhousedagen. Met
een grootse promotiecampagne zal de site in
2013 online gaan!
Voor meer informatie over Techniek Bedrijven,
onze promotiecampagne, bedrijven selectie
en initiatieven zoals de Techniekkrant, kunt
u terecht op www.techniekbedrijven.nl. Voor
directe vragen kunt u natuurlijk altijd contact
opnemen met de commissie!
Met talentvolle groet,
Namens Techniek Bedrijven 2012
Toon Overbeeke
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16 november 2012 | Beurs-WTC te Rotterdam
Hét landelijke carrière-evenement voor de techniek- en bètastudent
schrijf je in vóór 1 november op www.techniekbedrijven.nl

23

Fotopagina
Op de archiefzolder van Virgiel ligt een groot aantal foto´s. Van veel van deze
foto´s is onbekend wanneer ze gemaakt zijn en wie erop staan. Voor degenen
die hierin interesse hebben, zullen deze foto´s aanwezig zijn op de reünie, zodat
waar mogelijk de gefotografeerden achterhaald kunnen worden. Leuk om uit te
zoeken! Bij dezen alvast een voorproefje.

24

25

oktopoes
Alex de Jong & Romke Houthoff

Waarde oud-Virgilianen,
Na een geweldig jaar waarin de mooiste (en
enige) zeilvereniging van Virgiel heropgericht
is ben ik trots te kunnen zeggen dat wij op dit
moment rond de 400 leden hebben! Het was
een jaar waarin de dagentelling in lijn stond
met de heroprichting. Op okto oktober ging het
zeilseizoen van start op de Kaag. Hier hebben wij
met de pioniers van Oktopoes de zeilen gehesen
en zijn we een onvergetelijke zeildag tegemoet
gegaan. ’s Avonds aangekomen in Leiden
moest de avond nog mooi afgesloten worden
in Augustinus, waar op die desbetreffende
zaterdag een feest werd georganiseerd door
een vrouwendispuut, zonder al te veel in detail
te treden kan ik u vertellen dat het een zeer
geslaagde avond was met de nodige goudgele
versnaperingen en de nodige verwijzingen naar
het alom bekende Delfts lied “Aan de oevers
van de Rotte”.
Weekend geslaagd
Na de roes uitgeslapen te hebben was het tijd
om de volgende activiteit te organiseren, een
weekend! Met drie valkjes en een motorboot
zijn we gaan soppen op het achterdek op de
Vinkeveense plassen. De schuimkoppen op de
golven waren een avontuurlijke bijkomstigheid.
Een all-inclusive weekend met een goede
BBQ, pinten en een heerlijk gezellig kampvuur.
De volgende dag verheugde ik mij al op de
terugtocht met even harde wind als de dag er
voor. Helaas! De wind was uitgeblazen, waardoor
we halverwege terug aan het dobberen waren
in het lekkere zonnetje. De favoriete bezigheid
van het bestuur onmogelijk gemaakt zijn we
lekker gaan genieten van het zonnetje tot de
motorboot ons naar de haven bracht.
Onze laatste activiteit van het jaar, de
Quartjesrace, was ook een daverend succes,
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al was het naar de dag na de Quartjesavond
verplaatst door tegenvallend weer. Weer lekker
naar de kaag toe om deze keer een wedstrijd te
varen, harde wind en gezelligheid alom.
Virgilianen op Muschka
Na het vorige artikel in de oud-leden Carmina
heeft Ramon van Leeuwen ons benaderd
om te kijken of wij konden helpen met het
leveren van Virgilianen om te dienen als
crew voor de Muschka, een schitterende
zeiljacht! Hier hebben wij natuurlijk volmondig
JA! op geroepen en zodoende is er ook een
wedstrijdteam ontstaan voor de echte zeilers. In
ruil voor deze geweldige kans om mee te varen
hebben meerdere Virgilianen geholpen met
klussen aan de boot. Een samenwerking die nu
al zijn vruchten heeft afgeworpen, zo heeft de
Muschka al de 1e prijs binnengesleept tijdens de
Flevorace! Wij hopen dat deze samenwerking
nog lang zal voortzetten en dat er eventueel
meerd oud-Virgilianen zich melden die deze
samenwerking zien zitten.
Wij als eerste bestuur van het nieuwe Oktopoes
zijn trots op het enthousiasme van de leden en
hebben er alle vertrouwen in dat het nieuwe
bestuur meer dan geschikt is om Oktopoes
verder te laten groeien en nog meer activiteiten
aan haar leden te kunnen aanbieden! Wij geven
bij deze het woord door aan het nieuwe bestuur.
Het was ons een waar genoegen,
Oktopoes Bestuur ’11 – ‘ 12
“Soppen op het achterdek”
Alex de Jong 		
Bart Wolbert 			
Boudewijn Thomas 		
Ruben Kox			
Maurice van Beijnen
Tomas van der Wende

– Adtmiraal
– Secretaris
– Penningmeester
– Comm. Promo
– Bootsman
– Kwartiermeester

Waarde oud-Virgilianen,
Het is me een eer en waar genoegen om namens
het nieuwe bestuur het woord over te nemen
van het oude bestuur. Na een lange periode van
solliciteren en overleg is het dan eindelijk zover,
de reïncarnatie van Oktopoes wordt komend
jaar voortgezet. Hoewel vorig jaar een zeer
geslaagd jaar was, zullen wij in het komende
jaar als het nieuwe bestuur van Oktopoes dit
proberen te overtreffen. Activiteiten als de
Quartjesrace en Het zeilweekend zullen ook
dit jaar weer op de agenda staan. Tevens gaan
wij binnenkort deelnemen aan het Nationale
Studenten zeilKampioenschap (NSK) en, wat
verder in de toekomst, zal Oktopoes ook worden
vertegenwoordigd bij Sneekweek. Om een
breder scala aan activiteiten te verschaffen aan
de leden worden ook Catamaran en zwaardboot
activiteiten in onze agenda opgenomen.
Wedstrijdteam voortgezet
Voor de wedstrijdzeilers zullen we het Oktopoes
wedstrijdteam consolideren en op zoek gaan

naar nog meer enthousiaste leden die zich
voor het wedstrijdteam willen inzetten zodat
we samen met Ramon van Leeuwen (oud
Virgiliaan) en zijn Muschka nog meer prijzen
binnen kunnen hengelen.
Wij als bestuur zullen ons met volledig
enthousiasme inzetten om het weer voor
elke Virgiliaan mogelijk te maken om lekker
te kunnen gaan zeilen met de studentikoze
gezelligheid van de Toko!
Met verzopen groet,
R.E. Houthoff
Oktopoes Bestuur ’12 - ‘13
“De kater op het water”
Romke Houthoff 		
Cristian Martinez Hielckert
Floriaan Bijleveld		
Caron Danaë Vermijs		
Christina Walter		
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Student&huis Delft
Tom Leeftink

Beste reünist,

Wat heeft S&HD bereikt?

Graag wil ik in het komende stuk uitwijden over
de verrichtingen van Student & Huis Delft. Als
het goed is, heeft u al eerder van ons gehoord.
Zo niet dan open ik nogmaals met een beknopte
samenvatting over hoe wij met z’n 6en ons voor
de vereniging inzetten.

Afgelopen jaar heeft dit tot een reeks van
successen geleid. In totaal zijn er 16 (!) nieuwe
Virgielhuizen opgericht. Om dit weergaloze
aantal te vieren hebben we in overleg met het
bestuur het ‘huizenstarterspakket’ in het leven
geroepen. Wij zijn bepakt met champagne,
een huisnummerbordje, een Virgielvlag en een
huispas langs deze huizen gegaan om het huis
‘officieel’ te openen als Virgielhuis.

Wat doet S&HD?
Student & Huis Delft (S&HD), is in 2006
opgericht met als hoofddoelstelling meer
woonruimte te creëren voor Virgilianen. Dit
doen wij door het gratis bemiddelen van drie
partijen; investeerders, huurders (Virgilianen)
en makelaars. Door alle drie partijen tevreden
te houden zorgen we voor een win-win-winsituatie.
Voor investeerders gaan wij actief op zoek naar
een pand wat binnen het budget valt en aan de
wensen van de investeerder voldoet.We bekijken
hoe we panden het best kunnen inrichten voor
ze, hebben huurcontracten klaar liggen en
onderhouden contact met Delftse aannemers.
In feite bieden wij alle hulp die nodig kan zijn bij
het investeren in een studentenwoning.
Voor het grote aantal kamerzoekende leden van
de vereniging hebben wij een aparte site, waar
de instemming van alle nieuwe en bestaande
huizen op terecht komen. Deze is zo gelinkt dat
alle bij ons ingeschreven kamerzoekende leden
direct van deze instemmingen bericht krijgen.
Met een nieuwe groep Virgilianen die zich
ondertussen bij de vereniging heeft aangesloten
(de kikkers van 2012) is de vraag naar kamers
vanzelfsprekend weer toegenomen.
Met de Delftse makelaars onderhouden wij
goed contact. We melden aan deze makelaars
wat de wensen van onze investeerders zijn,
zodat als er een huis op de markt komt wat hier
bij aansluit, wij hier al van op de hoogte zijn.
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Wat kunt u doen voor S&HD?
Ondanks deze nieuwe huizen, is de vraag
naar nieuwe Virgielhuizen nog onherroepelijk
aanwezig onder de leden. Aangezien
investeerders bij ons vaak uit drie groepen
bestaan: ouders van Virgilianen, Delftse locals
en u, de oud-Virgiliaan; wil ik u allen graag
uitnodigen om contact met ons op te nemen als
u geïnteresseerd bent om te investeren in deze
vorm van vastgoed. Zeker in de huidige situatie
kan investeren in een pand wat geen waarde
verliest en een mooi rendement oplevert,
interessant zijn. Een constante geldstroom,
waar u weinig omkijk naar heeft. Tevens helpt u
er de Vereniging en zijn leden weer mee vooruit!
Voor meer informatie kunt u op onze website
www.studentenhuisdelft.nl terecht of kunt u
vrijblijvend contact met ons opnemen via
info@studentenhuisdelft.nl. Wij zullen u dan zo
snel mogelijk helpen met al uw vragen over de
Delftse huizenmarkt. Wij zullen ook op de reünie
staan, dus tot dan of hopelijk tot eerder.

Activiteitenkalender
Titel
Hieronder een overzicht van de activiteiten die door het Reünistenbestuur en de
Oud Leden Commissie worden georganiseerd.
In blauw staan daarnaast overige activiteiten die worden georganiseerd door
Virgilianen, en die ook zeker interessant zijn voor oud-leden!

Reünie									 24 NOVEMBER
LustRumGala				
LustRumReünistendag					

22 decembeR
11 mei
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