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Oudleden commissie 2016

Waarde Reünisten,
Na de grootste reünie
tot nu toe meegedraaid
te hebben, begonnen
wij met de Oud Leden Commissie 2016
aan een nieuw jaar
vol mogelijkheden. De
functieverdeling kostte
ons wel twee minuten,
wat veel goeds beloofd
voor de rest van het
jaar. Vervolgens zijn
we begonnen met het
schrijven van ons beleid.
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Het komende jaar willen wij gaan onderzoeken wat de reünist
daadwerkelijk wil en
hoe dit vormgegeven
kan worden. Zo is er
een plan om een platform te maken waar
reünisten elkaar kunnen opzoeken, van dit
platform gaan wij de
functionaliteiten bepalen. Daarnaast willen
we een activiteit organiseren toegespitst op
de wensen van reünisten. Door onderzoek
willen we een basis
creëren waarmee toekomstige Oud Leden
Commissies geschiktere activiteiten kun-

nen organiseren voor
reünisten.
Hiermee
hopen we meerwaarde te kunnen creëren
voor de reünist.
Een ander onderdeel
dat wij ook willen aanpakken is het uitbreiden van de database.
Onze voorgangers zijn
hier al veel mee bezig geweest. We gaan
hiervoor verschillende
LinkedIn-acties
uitvoeren en door voorgaande acties gaan we
proberen de database
zo compleet mogelijk te maken. Mocht
u nog iemand kennen
die graag weer in contact komt met Virgiel,
laat dit dan weten via
olc2016@virgielreunist.nl .
De groep waarmee we
dit mogelijk gaan maken is van links naar
rechts: Jelle Teeling,
Thijs Seppen, Renée
Aghina, Yentle Scholtes & Willem van Veen
Elk van ons heeft al
veel betekent voor de
toko en wil dit enthousiasme nog een keer
laten zien, door ook

veel te betekenen voor
de reünist. Wij vinden
het belangrijk dat de
Virgiliaan in de toekomst onthoudt wat
de toko voor hem of
haar betekend heeft
en hierbij meeneemt
wat het voor toekomstige Virgilianen kan
betekenen. Je bent natuurlijk niet enkel reünist voor jezelf maar
ook om de toekomst
van de vereniging te
garanderen.
Op dit moment gaat het
ontzettend goed met
de vereniging, naast
de grootste reünie waren de inschrijvingen
voor de vereniging
voor de derde keer op
rij vol. Dit is dan ook
een mooi moment om
te onderzoeken wat de
meerwaarde van Virgiel is voor de reünist
en hoe deze nu en in
de toekomst vormgegeven kan worden.
Met Virgiliaanse groet,
Renée Aghina
Voorzitter Oud Leden
Commissie 2016

Tijdingen van het Reunisten
bestuur
Beste oud-Virgilianen,
Graag brengen we je ook deze
keer weer op de hoogte van hetgeen ons als bestuur van de Reünistenvereniging (“het RB”) zoal
bezighoudt en heeft beziggehouden.
Wisseling penningmeester en
aankomende secretaris
Ruim een jaar geleden kondigde
onze penningmeester Paul Balvers
aan na 10 jaar zijn taak te willen overdragen. Wij zijn Paul veel
dank verschuldigd voor zijn inzet
gedurende zo’n lange periode met
soms ook roerige tijden. In de vorige Reünisten Carmina blikte Paul
al terug op zijn penningmeesterschap.
Verder zijn we erg blij dat we Fons
Bingen als nieuwe penningmeester in november mochten installeren. Fons (Virgieljaar 1974) verrijkt het bestuur met uitgebreide
financiële ervaring, onder andere
als penningmeester B tijdens zijn
eigen Virgiel-tijd en enige jaren
geleden als lid van de RV-controlecommissie. Een eerste kennismaking met Fons lees je in deze
Carmina.
Onze secretaris Renée Jaarsma
heeft eind vorig jaar aangegeven
dat de combinatie van het runnen
van een eigen tekstadviesbureau,
RV-secretaris en op grote afstand van Delft wonen gaandeweg
steeds moeilijker is geworden. Om
deze reden zal Renée in de komende weken haar taken overdragen

aan Frédérique van Riessen (Virgieljaar 2002), dit uiteraard onder
goedkeuring van de komende ALV.
Het juiste taalgebruik blijft gewaarborgd: Renée en Frédérique
hebben beiden Nederlandse taalen letterkunde gestudeerd aan de
Universiteit Leiden. In een artikel
verderop in dit nummer beschrijft
Renée op een voor haar zo typerende manier hoe het was om secretaris te zijn.
Controlecommissie
De financiële huishouding van de
Reünistenvereniging wordt elk
jaar gecontroleerd door de Kascommissie, die als gevolg van de
laatste statutenwijziging nu Controlecommissie heet. In het afgelopen jaar waren Anton Brouwer en Barend van Lieshout deze
commissie. Barend is inmiddels
teruggetreden omdat hij ook penningmeester van de Stichting
TOP-Virgiliaan is. Gelukkig hebben
we Jos Theunissen (Virgieljaar
1969) en Bram de Vries (Virgieljaar 1986) tot lid van deze commissie mogen benoemen.
OLC en ARV
Volgens traditie begint de nieuwe
Oudledencommissie bij de reünie
met haar werkzaamheden: de
nieuwe OLC bemant de inschrijfbalie. In januari volgt dan de officiële wisseling met de evenzo
traditionele bowlingavond met de
oude en nieuwe OLC, de qq-ers
van het Virgiel-bestuur en het bestuur van de RV. Deze Carmina is
dan het eerste grote werk van de
nieuwe OLC.
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Kort voor de laatste reünie hebben
we twee ARV’s benoemd. De ARV’s zijn de assistenten van het RB
tijdens de reünie en het jaarcommissarissendiner, en ondersteunen bij de uitvoering van allerlei
praktische taken. In de huidige
cultuur van Angelsaksische functiebenamingen zou je deze functie
met “operations officer” aanduiden, maar we vinden de functieaanduiding “Adjudant van de Reünistenvereniging”, afgekort ARV
toch beter klinken.
Financieel
en
Stichting
TOP-Virgiliaan
Ook volgens traditie liet de definitieve rekening van de reünie, die
vanuit de sociëteit wordt gestuurd,
altijd erg lang op zich wachten.
Vaak bereikten we pas in augustus
overeenstemming over de hoogte
van de bedragen. Dat was erg onhandig omdat daarna de definitieve rekening van het voorgaande
jaar kan worden gemaakt. Echter,
in januari van dit jaar heeft zich
een wonder voltrokken: de afrekening van de reünie is ontvangen, goedgekeurd en betaald. Uiteraard koste dit veel inspanning
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maar het helpt ons op alle fronten
van de financiële besturing vooruit. Omdat het deze keer wel snel
kon worden afgerond, is deze manier van werken dan ook de nieuwe Virgiliaanse traditie geworden.
Met de definitieve vaststelling van
het financieel resultaat 2014 hebben we de voorgeschreven financiële reserves bereikt. Al met al
is dit één a twee jaar sneller dan
onze eerder verwachtingen. Dit
betekent dat we eind 2015 onze
eerste grote donatie aan de Stichting TOP-Virgiliaan (STV) hebben
mogen doen.
In het afgelopen jaar heeft de STV
veel werk verzet. Met name noemen we hier de oprichting van de
Club van 100 (je kan je nog aanmelden!) en de grote terugwinacties van “zoekgeraakte” oud-Virgilianen. Lees elders in deze Carmina
meer hierover. Inmiddels heeft
Koen de Boo de voorzittershamer
van de STV overgedragen aan Pieter van Gaelen (Virgieljaar 2001).
We bedanken natuurlijk Koen voor
zijn inzet in de eerste opbouwjaren van de STV.

Nieuw standaardwerk over de
en later op de avond voor de regeschiedenis van Delft
ünieborrel naar de sociëteit kwaAan het begin van de laatste ALV
men. We zullen dit jaar dat ook
heeft oud-Virgiliaan Joris van
bij de inschrijving de mogelijkheid
Bergen, tevens voorzitter van de
geven om naast de inschrijving
Historische Vereniging Delfia Batvoor de hele reünie alleen naar de
avorum, een exemplaar van het
borrel ’s avonds te komen.
boek “De derde stad van Holland,
Geschiedenis van Delft deel 1”
Dit jaar wordt de reünie op zateraangeboden aan de
dag 26 november gehouvoorzitter van Virgiel. Uiteindelijk stop- den. We verwelkomen dan
Inmiddels is ook het
alle oud-Virgilianen, en met
te
de
teller
bij
500
tweede (en laatste)
name de jubeljaren 1992,
deel “Vooruit met veel en dit betekende 1977, 1967 en 1957. In de
verleden” verschenen.
middag zijn er diverse aceen
volledig
ander
Beide delen vormen
tiviteiten van de jubeljaren
een schitterend nieuw logistiek plan.
en we hopen dat ook weer
standaardwerk
over
een grote bridge-drive kan
de geschiedenis van Delft, dat we
worden georganiseerd. Noteer algraag bij je aanbevelen. De bevast deze datum in je agenda en
stelinformatie vind je ook in deze
wellicht is het handig om een hoCarmina.
telkamer te boeken.
Reünie
In de voorbereiding van de laatste reünie is onze creativiteit en
die van veel Virgilianen serieus
op de proef gesteld. Kort nadat de inschrijving was geopend,
stroomden de aanmeldingen binnen. Daar waar we normaal bij
300 deelnemers een afvlakking in
de stroom aanmeldingen zouden
verwachten, bleef het maar doorgaan. Uiteindelijk stopte de teller
bij 500 en dit betekende een volledig ander logistiek plan. Het koud
buffet kwam centraal op de binnenplaats; de Prestigekelder, Methusalemkamer en Minnekamer
werden eetruimte. Er werden honderden vierkante meters vloerbedekking gelegd om de akoestiek
van de ruimtes te verbeteren. En
dankzij een enorme inzet van alle
betrokkenen verliep de avond eigenlijk als vanouds. We kijken terug op een zeer geslaagde reünie.
Het is ons opgevallen dat een aantal oud-Virgiel-clubjes eerst met
elkaar elders in Delft gingen eten

Tot slot
Deze uitgave wordt ook gepubliceerd op onze website, en daar
vind je ook de oudere exemplaren.
Vraag oud-Virgilianen die deze
Reünisten Carmina niet hebben
ontvangen, om hun e-mail adres
aan ons door te geven. Heb je
vragen of opmerkingen: mail ons!
Wij wensen je veel leesplezier. De
volgende Reünisten Carmina verschijnt in oktober.
Met Virgiliaanse groet,
Nick Peters, voorzitter
Renée Jaarsma en Frédérique van
Riessen, secretaris
Fons Bingen, penningmeester
Gwen Kolfschoten, commissaris
JC’s en STV
Denie Andriessen, commissaris
media en ICT
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Bestuur 118
Waarde reünist,
Op zestien september jl. heeft het Dagelijks Bestuur van het 66e sociëtëitsjaar alsmede het 118e verenigingsjaar het roer overgenomen op
Virgiel. Het nieuwe Dagelijks Bestuur bestaat uit de volgende Virgilianen:
Luuc van Tiel 			
Koen Hiemstra			
Roos de Kok			
Freek Swart			
Maurits van Pampus		
Koen Ziere				
Friso van Wassenaer		
Eefje Visser				
Michiko van Ouwendorp		

-

Voorzitter
Secretaris / Commissaris Onderverenigingen
Penningmeester A
Penningmeester B
Vice-Voorzitter
Commissaris Vereniging
Commissaris van den Inventaris
Commissaris Extern
Commissaris van het Consumabel

Het voorgaande bestuur heeft in
hun jaar verscheidene succesvolle
projecten weten op te zetten en af
te ronden. Zo kunnen onze commissies vanaf het begin van dit
jaar zeer comfortabel vergaderen
in de moderne nieuwe commissiehokken. Daarbij hebben zij ook
een zeer gunstig contract afgesloten met onze nieuwe bierleverancier: Heineken. Na 35 jaar Bavaria
drinken we nu Heineken op onze
Sociëteit. Dit nieuwe contract was
voor ons, als nieuw bestuur, een
vuurdoop. Wij waren namelijk direct na de wisseling verantwoordelijk voor de grote verbouwingen
die hierbij kwamen kijken. Een
grote, maar zeer leuke uitdaging
voor onze groep.
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Inmiddels zijn wij alweer een
halfjaar druk in de weer met het
besturen van onze prachtige vereniging. In deze periode is al ontzettend veel gebeurd, waar wij
dan ook trots op zijn. We hebben
door een geslaagde Owee wederom een groot jaar binnengehaald
met wel 381 nieuwe Virgilianen.
De borrels zijn dan ook zeer drukbezocht en de sfeer is meer dan

goed! Voor ons natuurlijk fijn om
te zien hoe de Virgilianen hun weg
blijven vinden naar de sociëteit;
het gaat goed met Virgiel. Aan
ons de taak om optimaal gebruik
te maken van de sociëteit en op
die manier ruimte te bieden aan
de leden.
Als ik nu terug kijk naar het afgelopen halfjaar springen er een
aantal opvallende activiteiten uit.
Zo was daar de grootste reünie
ooit met net iets minder dan 500
reünisten die de weg naar de sociëteit nog goed kenden! Voor ons is
het zeer bijzonder om de verhalen
te horen over hoe de sociëteit en
de vereniging door de jaren heen
zijn veranderd, maar vooral hetzelfde zijn gebleven. Op het moment dat ik dit schrijf, hebben we
net de eerste ouderdagen gehad.
Op deze dagen hebben de ouders
van de eerstejaars de mogelijkheid om de sfeer op onze sociëteit te proeven. Deze dagen waren een enorm succes, ik heb veel
ouders zien genieten van de goed
georganiseerde dag en natuurlijk
ook van het afsluitende feestje.

Daarnaast zijn wij ook bezig met
het grotere plaatje en richten wij
ons op de toekomst van Virgiel. Zo
is dit het eerste functionele jaar
van de Stichting TOP-Virgiliaan.
Zoals u wellicht weet, komt deze
stichting leden die een commissie
doen tegemoet met een financiële
compensatie. Dit alles is mogelijk
door u, als reünist en natuurlijk
door de leden van de Club van
100. Het doet ons goed om te zien
dat door de inzet van de reünisten
wij onze commissieleden kunnen
blijven ondersteunen.
Dit jaar richten wij ons ook op de
duurzaamheid van onze sociëteit
en vereniging. De grote keukenverbouwing twee jaar geleden
en de bollenkelderverbouwing dit
jaar hebben al bijgedragen aan
de duurzaamheid, doordat ze zijn

aangesloten op de warmteterugwininstallatie in de kelder. Wij
hebben besloten dit door te trekken naar de gehele vereniging.
Duurzaamheid kan natuurlijk worden gerealiseerd door fysieke aanpassingen, maar de uitdaging zit
hem vooral in de mentaliteit van
de leden.
Virgiel groeit en gaat mee met de
tijd, maar de tradities, normen en
waarden blijven gewaarborgd. Wij
gaan nu ons tweede halfjaar in en
hebben nog genoeg uitdagingen
voor ons. Wij kijken hier dan ook
naar uit en hopen u nog vaak te
mogen verwelkomen op Alcuin!
Met Virgiliaanse groet,
Luuc van Tiel
Voorzitter KSV Sanctus Virgilius
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Tot ziens!
Beste reünisten en oud-leden,
Vorige week heb ik al mijn spullen
(digitaal en hard copy) overgedragen aan mijn opvolger Frédérique
van Riessen. Vanaf nu is zij de secretaris van de reünistenvereniging. Daarom een kort tot ziens,
ik ga niet uit van vaarwel.
Een korte terugblik
In 2010 rondde ik mijn studie af
en werd ik een trotse mediëvist.
Het bleek de start van een hele
leuke loopbaan (tot nu toe dan he,
ik ben nog piepjong): en ik heb de
leukste baan van de wereld! Gelukkig hoefde ik me niet alleen op
de alfakant te storten, tijdens mijn
studie ben ik intensief betrokken
gebleven bij Virgiel en ik vond het
hartstikke leuk dat ik in 2010 werd
gevraagd als jaarcommissaris.

‘Eigenlijk zou ik
nog wel jaren in
het bestuur willen
zitten, maar met
mijn verkering
ben ik vorig jaar
naar Arnhem
verhuisd. ‘
10

Vanwege mijn sprankelende persoonlijkheid (vooral die zelfspot
he, die doet het hem) werd ik vrij
snel gevraagd voor het reünistenbestuur. Een volmondig ja! Bij de
ALV 2011 nam ik het stokje over
van Claire. Nu hoor ik je denken:
werkelijk, in 2003 begonnen en in
2011 al in het reünistenbestuur?
Jazeker, niet dat de rest suf en saai
was, maar de wens bestond een
wat jonger type op te nemen in
het bestuur, zodat de aansluiting
bij Virgiel wat makkelijker was.
Nou, dat hebben ze geweten. Met
mijn medebestuurders maakte ik
al snel een vakkendixo onveilig en
moesten we het DB uitleggen dat
wij zeker wel naar binnen mochten: omdat in de wet stond… De
jeugd van tegenwoordig. Kent de
regels niet.

Ingrijpende veranderingen binnen de RV
Overigens hebben we niet alleen lol gehad. In de vijf jaar
dat ik in het bestuur heb gezeten, hebben we ingrijpende
veranderingen doorgevoerd. In het kort: nieuwe statuten
(was hard nodig), een nieuw online administratiesysteem
voor het ledenbestand, opsnoracties voor verloren schapen, aanpassingen aan de organisatie van de reünie gebaseerd op data-analyses (geen open bar na 12 uur), ombuigen van de financiële situatie (van Grieks perspectief naar
gezellig surplus), een informatieve glossy Carmina en activiteiten om het contact tussen oud-leden en huidige leden
te stimuleren (ik ben al 3 keer wezen bridgen). En, niet te
vergeten: de oprichting van de stichting top-Virgiliaan. Op
al deze veranderingen ben ik trots en ik vind het geweldig
dat ik hieraan heb mogen bijdragen.

In de 5 jaar
dat ik in het
bestuur heb
gezeten, hebben
we ingrijpende
veranderingen
doorgevoerd.

Ook naast de grote lijnen heb ik veel plezier gehad bij de RV. Met een aantal oud-leden heb ik inmiddels leuk privé-contact en ben ik wel eens op
bezoek geweest. Ik vind het heerlijk om nieuwsgierige vragen te stellen
over vroeger en verhalen te horen over de inrichting van de maatschappij
een aantal decennia terug. Ze komen dan wel niet uit de middeleeuwen,
maar zijn wat mij betreft oud genoeg;)

Bedankt en tot ziens
Eigenlijk zou ik nog wel jaren in
het bestuur willen zitten, maar met
mijn verkering ben ik vorig jaar
naar Arnhem verhuisd. In combinatie met mijn eigen werk, waarvoor ik heel Nederland door-cross,
begon het regelmatige overleg in
Delft me steeds zwaarder te vallen. Dat maakt me niet per se veel
gezelliger tijdens vergaderingen
(stukje zelfreflectie), en dat kan
niet de bedoeling zijn.

wel over met een biertje erbij).
Dank jullie wel daarvoor!

Daarom lieve mensen: ik heb de
afgelopen jaren vreselijk genoten van al het moois dat de reünistenvereniging te bieden heeft.
En de fantastische mensen die ik
ben tegengekomen (1 nare stalker nagelaten, maar daar hebben
we het op de aankomende reünie

Dus tot ziens! Als ik later groot
ben, kom ik gewoon weer terug;)
Nick, wanneer stop je?

En ik stop er even mee – Frédérique neemt mijn stokje over. Daar
heb ik veel vertrouwen in. Ik wens
haar heel veel succes en plezier.
Het is een eer om in het bestuur
wat te mogen betekenen voor de
reünisten van de mooiste vereniging van Nederland. Maak er wat
moois van.

Hartelijke groet!
Renée Jaarsma
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In contact met de TU
Toen ik in augustus 2015 door
mijn voorganger Noud werd meegenomen naar mijn allereerste
OverlegVergadering (maandelijkse vergadering tussen het College
van Bestuur en de Studentenraad
en ja het heet echt een OverlegVergadering), had ik weinig idee
van hoe de organisatie TU Delft
in elkaar stak. Ik werd door Noud
voorgesteld aan Anka Mulder, Vice-President for Education & Operations, met de mededeling dat ik
zijn opvolger zou zijn en dat ik zelf
niet aan de TU studeerde. Dat ik
de enige persoon uit mijn bestuur
ben die aan een andere universiteit studeer en dat ik nou juist
de contactpersoon met de TU ben
geworden is een toeval, waaruit
wat grappige onhandigheden zijn
voortgekomen. Zo vindt de communicatie omtrent RAS-maanden
plaats via het studentenmailadres
van onze voorzitter, terwijl het
binnen mijn functie valt om deze
RAS-maanden te verdelen. Ook is
het gebruikelijk dat de Commissaris Extern van Virgiel op de kieslijst van ORAS voor de Studentenraad staat, maar doordat ik geen
TU student ben kon dit natuurlijk
niet. Hierdoor is er een ware strijd
ontstaan binnen mijn bestuur om
wie mijn plekje op de ORAS poster
in mocht nemen. Het is daarnaast
licht ironisch dat ik de persoon
ben die tientallen commissieleden
RAS-maanden toe mag kennen,
terwijl ik deze zelf nooit kon krijgen door mijn universiteitskeuze.
Sinds die eerste OverlegVergadering heb ik de TU en het CvB beetje bij beetje leren kennen. Samen
met onze voorzitter Luuc en vier
andere verenigingen uit Delft heb
ik meerdere ontmoetingen gehad
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met Anka en Peter Wieringa (conrector van de TU en reünist van
Virgiel) om onder andere te praten over de kernwaarden van onze
verenigingen en hoe wij deze aan
de buitenwereld kenbaar kunnen
maken. Je kunt je voorstellen dat
het voor ons broekies – want dat
zijn we tenslotte nog steeds – erg
leuk en leerzaam is om de discussie aan te gaan met de personen
die de motor zijn achter een van
de beste technische universiteiten ter wereld. Discussies hebben
wij ook gevoerd toen Anka samen
met Karel Luyben (rector magnificus) te gast was op onze sociëteit
in januari. Onder het genot van
een heerlijk diner spraken wij over
internationalisering, de recentelijk ingevoerde studiemaatregelen en de identiteit van ‘de Delftse student’. Dit was een gezellig
en informeel diner waarbij wij een
beter beeld kregen van de onderwerpen die bij de TU spelen. Ook
konden wij standpunten die wij als
vereniging innemen omtrent deze
onderwerpen uitleggen en beargumenteren.

De TU Delft en Virgiel hebben een
aantal dingen met elkaar gemeen.
Zo voelen zij beide de gevolgen
van de groeiende populariteit van
technische studies. Inschrijvingen
stijgen al jaren bij zowel de TU
als bij Virgiel en capaciteitsbeperkingen zijn hierbij in toenemende
mate een probleem. Ook voelen
beide instanties de druk van studiemaatregelen opgelegd door de
landelijke politiek. Maar bovenal
hebben de TU en Virgiel een gemeenschappelijk streven waardoor zij altijd onlosmakelijk met
elkaar verbonden zullen zijn, namelijk het voortbrengen van sociaal, organisatorisch en technisch
bekwame studenten die met deze
combinatie van eigenschappen
een unieke concurrentiepositie in
de wereld verdienen.
Virgiel en de TU reageren verschillend op externe veranderingen en
nemen in discussies zeker niet altijd dezelfde standpunten in. Maar
net als na een goede braspartij
schudden ze elkaar vervolgens
de hand en drinken ze samen een
pint. Want wat hen bindt en oneindig gebonden zal houden dat
zijn wij allemaal: Virgilianen.
Eefje Visser
Commissaris Extern
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Theaterproductie 2016
Eind mei is het weer tijd voor HET
creatieve en culturele hoogtepunt
van het jaar bij Virgiel. Dan zal de
theaterproductie 2016 op de planken staan in Theater de Veste in
Delft. De musical ‘HAIR’ zal 3 avonden worden opgevoerd, met in totaal ruim 1500 plaatsen.
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om samen een fantastische show
te maken? Misschien omdat je als
student een kwalitatief hoogstaand
stuk neerzet, of misschien dat je
jezelf bij Theater kan ontplooien op gebieden waar je als (technische) student normaal niet mee
te maken krijgt. Misschien komt
het omdat iedereen vanuit behalZo een voorstelling komt natuurlijk ve zijn eigen kracht, vooral vanuit
niet vanzelf op de planken te staan. een gezamenlijke interesse en pasRuim een half jaar
sie voor theater, samenDe
musical
Hair
wordt er met meer dan
werkt naar één doel; de
50 enthousiaste Virgili- vertelt het verhaal voorstellingen. Misschien
anen keihard gewerkt
vanwege de diverse en
van
de
energieke,
om tot een prachtig rehechte groep die er iesultaat te komen. Twee jonge George Berger der jaar weer ontstaat.
keer per week wordt er
Van spelers tot klussers,
en
zijn
zoektocht
gerepeteerd door de
van band tot dans en van
cast en de band. Onder naar een vrije toe- sjaarsch tot afstudeerprofessionele begeleiders. Of misschien is het
komst.
ding van een vierkopwel vanwege de legendapig artistiek team krijgen deze Vir- rische afterparty. Het antwoord is
gilianen de kans om met zijn allen waarschijnlijk al het bovenstaande
iets moois neer te zetten, zichzelf en meer! Wat in ieder geval zeker
op creatief gebied te ontplooien en is, is dat er eind mei een musical op
om uiteindelijk te stralen op het po- de planken staat waar we met zijn
dium! Ieder jaar is het weer prach- allen als TheaterProductie (maar
tig om te zien hoe gedreven en ge- ook als Virgiel) ontzettend trots op
motiveerd iedereen is. Alle gêne kunnen zijn.
wordt al vanaf de eerste repetitie
aan de kant gezet. Maar ook ach- De musical Hair vertelt het verhaal
ter de schermen wordt er hard ge- van de energieke, jonge George
werkt om de show tot een succes te Berger en zijn zoektocht naar een
maken. Zo zijn wij als commissie al vrije toekomst. Samen met zijn
sinds september bezig om ervoor te politiek-activistische vriendin Sheizorgen dat er ook dit jaar weer een la, zijn beste vriend Claude en hun
fantastische show op de planken hele ‘tribe’ maken ze zich druk
staat en is er ook dit jaar weer een over de oorlog en zetten zich af
kostuum- en een decorcommissie tegen de wurgende greep van de
druk bezig hun wilde ontwerpen te maatschappij. De groep strijdt voor
realiseren.
vrede, liefde en vooral voor totale
vrijheid. Een leven zonder wetten
Maar wat maakt de Virgiel Theater- en regels, zonder taboes en kleren.
productie zo bijzonder? Waarom is Maar met een oorlog die hen in de
er ieder jaar weer zo een grote en nek hijgt, is het maar de vraag of
diverse groep Virgilianen die er voor Berger en zijn vrienden dat ideaal
kiest om zich vol passie in te zetten kunnen realiseren.

De voorstellingen zullen gespeeld worden op 30, 31 mei
en 1 juni. Interesse om te komen kijken? Meer informatie
over de Virgiel Theaterproductie, en de kaartverkoop, is te
vinden op:

www.virgieltheater.nl
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Introductie Fons Bingen
Op 21 november j.l. ben ik tijdens Reünistenvereniging. Kortom, een
de ALV van de reünisten vereniging solide basis om de huidige functie
geïnstalleerd als penningmeester. binnen het bestuur van de ReünisGraag stel ik mij hiertenvereniging met kunNa de Delftse peri- de en plezier te kunnen
bij nader aan u voor.
vervullen.
ode
heb
ik
in
jaren
In 1974 ben ik begonnen aan de studie ’80 en ’90 binnen
Ik werk momenteel bij
Luchtvaart & RuimteFokker Elmo en woon in
diverse sportver- Heythuysen, nabij Roervaarttechniek en toen
direct lid geworden
mond. Hoewel dat niet
enigingen
de
penvan Virgiel, een beecht in de buurt van Delft
sluit waar ik nooit spijt ningmeester functie is maken de tegenwoorvan heb gehad. In die
dige communicatie midtijd was de sfeer op de
delen het gemakkelijk
vervuld
vereniging erg gemoeom toch hands-on mee
delijk. Weliswaar met de nodige te besturen. De boekhouding, ledemores maar niet echt met verplich- nadministratie en de dossiers staan
tingen.
allemaal ergens op een server en
zijn overal via internet te bereiken.
Ik heb in 1976 als penningmeester
van Tenniphil kennis gemaakt met Tot slot, ik ben getrouwd en heb
de verantwoordelijkheid voor de twee dochters die inmiddels het
financiën, na 2 jaar gevolgd door huis uit zijn. Dat gaf ruimte om vol
de Penningmeester B positie in het overgave aan dit penningmeesterbestuur van de KSV & KSS. In die schap te beginnen. Dat bevalt tot
tijd geen PC’s met boekhoud pro- nog toe uitstekend en ik zie uit naar
gramma’s dus handmatig boekhou- nog vele jaren bestuurlijk plezier.
den in multi-koloms kasboeken en
jaarrekeningen opstellen met kolommen balansen. Veel werk maar
wel dé manier om te begrijpen waar
je nu eigenlijk mee bezig bent. Zo
verging het mij ook en het stelde
me in staat om een handleiding te
maken voor penningmeesters van
commissies en onderverenigingen
omdat bleek dat de meesten van
hen worstelden met dat begrip.
Na de Delftse periode heb ik in jaren ’80 en ’90 binnen diverse sportverenigingen de penningmeester
functie vervuld en tevens het lidmaatschap van diverse kascontrole
commissies, waaronder die van de
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Back in the days
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De Bolle paep
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Het is vrijdagavond. Een walm
van hop- en mout geuren
hangt in de weeshuistrappen.
Halverwege deze trappen in
het oude zeefdrukhok weerklinken stemmen. “Hoe lang
nog tot de volgende
hop er bij moet?”
“Vijf minuten luidt
het antwoord”.

zal er in de komende jaren
nog meer gebeuren waarbij
de kwaliteit van het bier centraal staat. Recentelijk hebben wij de overstap gemaakt
van brouwen op gas naar een
elektrische brouw
installatie wat tevens een opschaling van onze capaciteit betekende.
Het volgende waar
wij ons mee bezig
gaan houden is de
overstap van hobby brouwerij naar
een professionele
brouwerij en daarna nieuwe RVS gisttanks met
ingebouwde temperatuurregelaarsystemen. Wanneer deze
stappen zijn genomen kan er
ook langzaam aan worden nagedacht over het perfecte bierglas om onze biertjes in uit te
schenken.

Bij ‘de Bolle
Paep’ kunnen
Virgilianen zich
bekwamen in de
kunde van het
brouwen

Sinds 2013 wordt
een product, wat
bij menig Virgiliaan verschillende
emoties
oproept,
daadwerkelijk gebrouwen binnen de
muren van ons klooster. Bij ‘de
Bolle Paep’ kunnen Virgilianen
zich bekwamen in de kunde
van het brouwen evenals het
proeven van deze edele drank.
Even geen ‘goudgele pretcilinders’ maar een glas met een
mooie gulden, amberkleurige
of donkere substantie en een
goede volle smaak is het doel.
Met dit doel voor ogen zijn er
het afgelopen jaar verschillende dingen ondernomen en

Met Bolle groet,
Randy Calis
Brouwmeester der Bolle Paep
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Nano biologie

Waarde reünisten,
Zoals jullie wel weten is Delft natuurlijk een echte verenigingsstad; voor
alle soorten interesses is er wel een
vereniging, zodat mensen hun interesse kunnen delen met anderen.
Een vereniging zorgt voor saamhorigheid en zelfontplooiing, zodat je
aan het einde van je studie meer kan
doen dan alleen formules oplossen
en boeken lezen. Wat ook mooi is
aan een vereniging is dat je bouwt
aan vriendschappen voor het leven;
jullie komen waarschijnlijk nog jaarlijks bijeen met jullie club, om weer
samen te zijn met de mensen waarmee je het leven ontdekt hebt.
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Iets anders wat Delft kenmerkt is de
TU; een gevestigde technische universiteit waar sommige opleidingen
al meer dan 100 jaar bestaan. Maar
zoals de technologie niet stilstaat,
staat ook de universiteit niet stil. De
TU speelt goed in op de technische
vooruitgang, door nieuwe studies op
te richten wanneer deze gevraagd
zijn. Hieruit zijn Klinische Technologie en Nanobiology voortgekomen.
Bij die nieuwe studies horen ook
nieuwe verenigingen en als vierdejaars Virgiliaan mag ik dit jaar leiding geven aan S.V.N.B. Hooke, de
studievereniging voor nanobiologen.
Opgericht op 20 november 2014 bestaan we nu net iets meer dan een

jaar. Dat is wel even wat anders dan
de 118 jaar die K.S.V. Sanctus Virgilius er al op heeft zitten. Een nieuwe
vereniging betekent nieuwe kansen,
maar alles moet natuurlijk vanaf het
begin af aan opgezet worden. Maar
waar begin je?
“Geschiedenis”
Vorig jaar heeft het eerste bestuur
gezorgd voor een van de belangrijkste dingen: de naam. Robert Hooke
was de eerste persoon die door een
microscoop keek en daarbij de ‘cel’
benoemd heeft. Nanobiology is een
nieuwe Bachelor opleiding gestart
door o.a. Claire Wyman en Cees
Dekker. De studie betreft het raakvlak tussen biologie en natuurkunde,
waar je van allebei de werelden ruim
genoeg meepakt om een echte brug
te zijn tussen deze, op het eerste
oog verschillende, werelden. Robert
was ook zo’n brug, dus hij heeft de
eer gekregen om zijn naam te mogen verbinden aan onze vereniging.
Naast de naam kwam de papierwinkel
voorbij; de statuten, het huishoudelijk reglement, erkend worden door
de universiteiten, particulieren, een
eigen website en de lijst gaat nog wel
even door. Ook werden er commissies opgericht, zodat de eerste lichtingen studenten werden voorzien
in hun sociale behoeftes en zichzelf
konden ontplooien.

Zo waren er verschillende borrels, diners en een allereerste wintersport.
Steeds meer andere studieverenigingen
wisten het: er is een nieuwe vereniging
die ook mee hobbelt over de campus.

se ‘booke-club’, waar leden met elkaar
een (nanobiologisch verantwoord) boek
bespreken. Stiekem kan ik blijven opsommen wat er allemaal al is, want ik
word er ontzettend enthousiast van.

De vereniging nu
De reis
Momenteel zijn we halverwege ons be- Al deze successen zijn er niet zonder
stuursjaar en al 167 leden en 8 commis- slag of stoot gekomen. Bij zo’n jonge
sies rijk. We hebben al ontzettend veel vereniging staat nog niks vast en alles
voor elkaar gekregen dit jaar. Zo heb- moet ontdekt worden. “Bij welke faculben we een ledendatabase gebouwd, teitsmedewerker moet ik welke vragen
krijgen steeds meer bedrijven
stellen?” ”hoeveel geld willen we
Bij
zo’n
jonge
ons in het vizier, schrijven de
uitgeven aan welke activiteit?”
commissies een duidelijk beleid vereniging staat “welke activiteiten willen we
aan het begin van hun comneerzetten?” zijn vragen waar
nog niks vast andere verenigingen al antwoord
missiejaar en zelfs zijn we al
bezig met een meerjarenplan. en alles moet op hebben. Dat scheelt een hoop
De jaarplanning staat vol met ontdekt worden. moeite om dingen te ontdekactiviteiten van excursies naar
ken. Als een van de eerste beAmolf tot disco-skaten. Zo bouwen we sturen mag je zelf sturing geven aan
aan de fundering van de vereniging en een heleboel processen. Beslissingen
zorgen we dat onze leden zich er thuis die wij nemen zullen de rest van het
voelen.
leven van de vereniging aanwezig zijn
en niet veel mensen zullen dat kunnen
Ook is dit jaar de eerste lichting Mas- zeggen. Waar een vereniging als Virgiel
ter studenten Nanobiology gestart. al een karakter heeft, mogen wij die
Volgend jaar zullen de eerste afgestu- zelf maken. Desalniettemin staan we
deerden het onderzoek in gaan of het ontzettend open voor tips en nieuwe
bedrijfsleven opzoeken. Om de stu- inzichten, die we dan ook vaak vragen
denten te helpen bij zich oriënteren in bij andere studieverenigingen. Ze zijn
het leven na de studie, hebben we een allemaal bereid ons te helpen om onze
nieuwe commissie opgericht; de Co- vereniging te professionaliseren, wat
hecie. Deze verzorgt excursies, lunch natuurlijk fijn is om mee te maken.
lectures en workshops. Omdat er nog
geen enkele afgestudeerde nanobio- Als president stuur ik de vereniging en
loog is, is contact leggen met bedrijven ik weet zeker dat ik ook wat Virgiliaaneen uitdagende taak. Maar hoe verder se tintjes doorgeef aan de vereniging;
in het jaar we komen, hoe meer succes voor en door elkaar. De hechte groep
we hebben; we merken dat er vraag is studenten zoeken elkaar op, organisenaar onze studenten. Naast het opzet- ren voor en met elkaar activiteiten en
ten van deze nieuwe commissie heb- ik kijk met trots naar hoe mijn bestuur
ben we afgelopen maand ook de eerste met plezier alles op de achtergrond
editie van ons verenigingsblad uitge- draaiend houdt. Ik hoop dat het voor
geven, de mRNA (wat staat voor mes- jullie lezers leuk is om te zien dat ook
senger-RNA, een mooie naam voor iets deze generatie bezig is met het bouwen
wat communiceert met je leden). We aan een thuisplaats voor anderen; want
hebben daarvoor Hans Cleevers geïn- jullie hebben die van ons gemaakt.
terviewd, wat natuurlijk een ontzettend
mooie primeur is. Ik heb hem vast op Valérie Pourquié
de foto van de eerste uitreiking. Daar- President S.V.N.B. Hooke
naast is er meer om te lezen, er is sinds
kort op initiatief van wat leden een heu- http://hooke.tudelft.nl/
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Het bier door de jaren
heen
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Hallo Heineken en vaarwel Bavaria
Afgelopen jaar stond in het teken van het biercontract. In 2010 was
het vorige contract getekend en dat zou op 1 oktober 2015 aflopen. Hoogste tijd om grondig uit te zoeken wat in alle opzichten de
beste deal zou zijn voor de komende vijf jaar. Vanaf oktober 2014
waren er vier brouwers in de race: Grolsch, Ab-imbev, Bavaria en
Heineken. Nadat de eerste twee genoemden afvielen, werd het een
spannende strijd. Het verschil in de voorstellen was miniem, maar
uiteindelijk bleek er toch maar een de beste te zijn.
Na 35 jaar Bavaria te hebben geschonken is nu de tijd aangebroken
dat er Heineken door de leidingen stroomt. Tijdens de onderhandelingen is het onderste uit de kan gehaald en dat heeft onder meer
deze gevolgen:

1
2
3
4
5

Niemand hoeft extra geld te betalen voor een biertje. De bierprijs is
uiteraard gewoon 80 cent gebleven.
Samen met onze nieuwe brouwer hebben we als doel gesteld de duurzaamste studentenvereniging van Nederland te worden. Met de keukenverbouwing is er al een warmte-terugwin-installatie in de kelders
geplaatst waar we nu ook alle koelinstallaties voor het bier op hebben
aangesloten.
De nieuwe bollenkelder heeft een isolatiewaarde die ongeveer 10 (!)
keer hoger is dan de isolatiewaarde van de oude bollenkelder.
Alle leidingen waardoor het bier naar de taps stroomt worden vervangen voor nieuwe, gekoelde leidingen om te garanderen dat ieder biertje
dezelfde kwaliteit heeft.
Er zijn twee nieuwe tappunten voor speciaalbier in de 4e fase en een in
de sociëteitszaal zodat we meerdere biertjes van de tap kunnen aanbieden.
Kortom, een enorme verbetering, dus reden voor een feestje. Dat
is er dan ook geweest. De aankondiging tijdens het pre-OWee feest
was geslaagd met een ogenschijnlijk oneindige voorraad gratis flesjes Heineken en Desperados, uitgedeeld door mooie dames. Het
was het begin van een hopelijk hele prettige samenwerking met
Heineken, laten we daar op drinken.

Proost!
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Club van 100

Een interview met

In november 2014 is de contributie van de reünisten vereniging verhoogd met tien euro en is besloten dat hiermee wordt bijgedragen
aan Stichting TOP-Virgiliaan. Vorig
jaar zijn alle enthousiastelingen die
meer willen bijdragen dan deze tien
euro vastgelegd als lid van de Club
van 100 van Stichting TOP-Virgiliaan. In de vorige Carmina editie is
een lijst van de eerste 50 donateurs
gepubliceerd. Met trots kunnen wij
zeggen dat wij deze groep hebben
uitgebreid naar 76 donateurs. Elke
donateur draagt minimaal honderd euro bij aan het fonds, waarmee commissie- en bestuursleden
van Virgiel hun financiële compensatie ontvangen voor de studievertraging, die zij door hun inzet
oplopen. Nu er bezuinigd wordt
op de vergoedingen vanuit de TU
Delft (RAS-vergoeding) heeft Virgiel hier op ingespeeld door Stichting TOP-Virgiliaan op te richten en
proberen wij steeds meer geld in
te zamelen voor dit fonds. In eerdere edities van de Carmina is de
volledige achtergrond van Stichting
TOP-Virgiliaan te lezen.
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Op 22 januari heeft een geslaagde lancering van de Club van 100
plaatsgevonden op sociëteit Alcuin.
Hier waren ongeveer 50 donateurs
en andere betrokkenen van de
stichting bij aanwezig. Onder het
genot van een hapje en een drankje heeft de club kennis met elkaar
en de uitbetaalde commissieleden
gemaakt. Door de variëteit in jaarlagen van de leden van de Club van
100, die elkaar gesproken hebben
die avond, hebben wij een enorm
bereik die de club zou moeten laten
groeien.

Inmiddels naderen wij het eerste incassomoment in mei en zijn wij nog
steeds bezig met het uitbreiden van de Club van 100. Natuurlijk zou het
prachtig zijn als wij bij de eerste incassering 100 leden hebben van de
Club van 100. Om een idee te geven wat de overtuigingen zijn van mensen om deel te nemen aan de Club van 100 hebben wij een aantal mensen gevraagd naar hun motivatie.

Berto kroes &
Annette Lievaart

Het echtpaar Berto Kroes
(Virgieljaar 1982) en Annette Lievaart (Virgieljaar
1984) zijn beiden lid van
de Club van 100 en hebben nu een zoon rondlopen
op Virgiel. Annette licht toe
dat zij de advertentie in de
Carmina zag staan en zich
toen heeft aangemeld. Zij is
zelf werkzaam in het hoger
onderwijs en ze erkent hoe
belangrijk
commissiewerk
is om bepaalde kwaliteiten
te ontwikkelen die men niet
per definitie op de TU leert.
“Met de huidige bezuinigingen op het wetenschappelijk
onderwijs is het logisch dat
er gekort wordt op RAS-vergoeding door de TU Delft”.

Stefan van der Spek
Ook Stefan van der Spek (Virgieljaar
1991) kwam via de Carmina terecht
bij de Club van 100. Stefan is werkzaam bij de TU Delft als Associate
Professor en ziet de studenten dus
nog dagelijks voorbij komen. Stefan
merkt dat studenten steeds individualistischer worden waardoor er minder nevenactiviteiten ondernomen
worden, zoals commissiewerk op Virgiel of een seminar van de TU Delft.
“Ouderejaars focussen zich alleen op
hun studie, waardoor de verbondenheid tussen jongerejaars en ouderejaars op Virgiel verloren gaat”. Om
deze trends tegen te gaan hoopt Stefan met zijn inbreng bij de Club van
100 mensen alsnog te stimuleren om
commissie- of bestuurswerk te gaan
doen. Daarnaast zijn commissieleden
natuurlijk van cruciaal belang om Virgiel draaiende te houden. “Het is een
leuke bijkomstigheid dat ik mij als reünist nog meer betrokken voel bij het
huidige Virgiel. Een goed voorbeeld
hiervan was de Club van 100 lancering, waar je met alle betrokkenen
van de vereniging en de stichting gewoon een praatje kan maken.”

We hopen dat steeds meer mensen Stichting TOP-Virgiliaan een warm
hart toedragen en daarmee de huidig commissies en besturen steunen,
die ervoor zorgen dat Virgiel nog steeds bloeit. Mocht je meer informatie
willen ontvangen over Stichting TOP-Virgiliaan of wil jij je direct aanmelden? Stuur een mail naar clubvan100@virgielreunist.nl of bel het Dagelijks Bestuur op 015-2151696.
Met Virgiliaanse groet,
Koen Hiemstra
Secretaris der K.S.V. Sanctus Virgilius
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N8W8 vrijdag 13 mei
Over een paar weken is het zover en zal de N8W8 weer losbarsten. Net zoals vorig jaar zal het
dit jaar ook weer een vier daags
feest worden om de grote aantallen van de afgelopen jaren
ook de kans te geven om een kaartje te kopen. De
data van dit jaar
zijn 11, 12, 13 en
14 mei. Vorig jaar
was het voor het
eerst dat de N8W8
in plaats van drie
dagen vier dagen
duurde. Deze dag
werd toen ingevuld
door een oud-huisgenoten dag te organiseren waarbij
huizen samen met
hun oud-huisgenoten een avond, als
vanouds, los konden gaan op Virgiel. Deze samenstelling tussen
de huis-jongsten en de oud-huisgenoten die al een aantal jaar uit
huis zijn is vorig jaar heel goed
bevallen en gaf een fantastische
sfeer! Om deze reden willen wij
dit jaar een soortgelijke avond
neerzetten.

Dit jaar krijg je
als reünist samen
met je jaarclub/
commissie of een
andere groepering
van vroeger voorrang op de kaartverkoop voor de
kaarten van vrijdag 13 mei!

Dit jaar krijg je als reünist samen
met je jaarclub/commissie of een
andere groepering van vroeger
voorrang op de kaartverkoop
voor de kaarten van vrijdag 13
mei! Naar de huidige leden wordt
gecommuniceerd dat deze vrijdag
een (oud)huisgenoten dag wordt
dus het kan zijn dat je gecontacteerd wordt door je oude huis om
met hun mee te gaan! De enige
eis die hieraan gesteld wordt is
dat minimaal 50% van de mensen die mee gaan Virgiliaan zijn
of zijn geweest.

Je kunt je aanmelden door een lijst
met namen naar akcie@virgiel.nl te
sturen! Als je als oud-huisgenoot
met je oude huis mee wilt komen
laat dan een van de huidige huisgenoten de complete lijst doorsturen!
Kom vrijdag 13 mei weer een keertje terug naar Virgiel om de danspasjes van toen voor te doen aan
de nieuwe sjaarsch of zet de zaal op
z’n kop met je hele jaarclub. Buiten de normale line-up komen er
ook dj’s draaien en bandjes spelen
die vroeger hun furore hebben gemaakt tijdens menig feestje!
AkCie ’15 - ‘16
015-215 16 10

Kom je ook langs vrijdag 13 mei?
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Glas in lood

Ter gelegenheid van het 23ste lustrum van de
K.S.V. Sanctus Virgilius heeft de Sint Barbara
Stichting zes glas in lood ramen geschonken aan
de sociëteit. Ruim twee jaar geleden begon het
proces waarin het ontwerp tot stand is gekomen
en de ramen op ambachtelijke wijze zijn geproduceerd in een gespecialiseerd atelier in Den Haag.
De ramen staan in het teken van de zinspreuk van
onze vereniging; “Crescendo Gramen Sementat”.
In de ramen is chronologisch geïllustreerd hoe een
zaadje uitgroeit tot een boom die zijn vruchten uiteindelijk weer voortbrengt. De ontwikkeling wordt
begeleid door kernsymbolen van de studententijd
van een Virgiliaan. De ramen zijn ontworpen door
Clément Heinen, het hele ontwerp- en productieproces is vastgelegd op video en te bekijken op
https://vimeo.com/158729139

29

Verslag ALV 2014
Aan het begin van de ALV heeft oud-Virgiliaan Joris van Bergen (huidig
voorzitter van Delfia Batavorum) het net verschenen deel 1 van de Historie van Delft aangeboden aan de voorzitter van Virgiel.
Noot: Begin maart is ook deel 2 verschenen. Beide delen zijn te bestellen
via de website www.geschiedschrijvingdelft.nl en bij de lokale boekhandel. ISBN deel 1: 9789462580930, ISBN deel2: 9789462580947

De personele mutaties (penningmeester, leden controlecommissie, voorzitter STV) werden door
de ALV bekrachtigd.
Op de ALV deed het STV-bestuur
verslag over het afgelopen jaar.
Zo is de Club van 100 is opgericht
en de overdracht van uitschrijvende Virgilianen naar de RV is geautomatiseerd. De ALV heeft besloten tot het jaarlijks toekennen
van de RV-Fondsreservering aan
de STV. Eind 2015 doet de RV voor
het eerst deze donatie.
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Tijdens de ALV deed het bestuur
verder verslag van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar.
De acties voor het terugwinnen
van actuele e-mail adressen van
oud-Virgilianen blijken succes te
hebben. De financiële resultaten

over 2014 en de voorlopige financiële cijfers over 2015 tonen
opnieuw een solide status van de
verenigingsfinanciën. Wel heeft
de RV in 2014 en 2015 nog last
van een haperende overdracht
van uitschrijvende Virgilianen en
invoering van de IBAN waardoor
het aantal storneringen is toegenomen.
De ALV heeft besloten het beleid
en de exploitatie en balans 2014 na positief advies van de controlecommissie - goed te keuren. Ook
de begroting 2016 werd goedgekeurd, de contributie 2016 is ongewijzigd vastgesteld op € 40.
Aanvullend geldt dat net afgestudeerde nieuwe leden pas starten
met de contributiebetaling na het
eerste volledige kalenderjaar dat
ze lid zijn van de RV.

Reünie

start aanmeldingen reünie

Carmina najaar

Jaarcommissarissendiner

Theaterproductie

n8w8 voor reünisten

Jubeljaarcommissarissendiner

Agenda

26 november

Half oktober

Oktober

23 september

30, 31 mei & 1 juni

14 mei

29 april

