De Reünie 2019
Op zaterdag 23 november vindt de reünie van 2019
plaats. We heten jullie deze dag van harte welkom
op sociëteit Alcuin. Meer informatie is te vinden op
www.virgielreunist.nl
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Het lidmaatschap van de Reünistenvereniging kan te allen tijde worden
opgezegd per brief of per e-mail aan het bestuur. De contributie is verschuldigd
per 1 januari van elk kalenderjaar, deze contributie wordt jaarlijks vastgesteld
tijdens de algemene ledenvergadering. De contributiebetaling vindt plaats via
een automatische incasso per einde van de maand april.
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Oud Leden Commissie 2019

W

Waarde reünisten,
De tijd vliegt voorbij! Na een heerlijke vakantie
zijn de colleges weer begonnen en is de uitspraak
‘studeren is combineren’ weer volop aan de
orde. Op Virgiel hebben de Krekels van 2019
met succes de kennismakingstijd doorstaan en
zij drinken nu hun eerste biertjes op Alcuin. Ook
heeft het Dagelijks Bestuur 122 inmiddels het
stokje overgenomen van Dagelijks Bestuur 121.
Als Oud Leden Commissie zijn we druk bezig
geweest. Je bladert inmiddels ook in alweer
de tweede Reünistencarmina die wij met z’n
vijven in elkaar hebben gezet! Ook zijn de
voorbereidingen voor de reünie in volle gang.
Wij gaan er alles aan doen om op 23 november
2019 weer een fantastische dag neer te zetten
waar de mooiste herinneringen van de tijd op
en na Virgiel weer naar boven komen.
Het afgelopen jaar was een jaar dat vol
zat met activiteiten, dus als Oud Leden
Commissie zijn we druk bezig geweest. Ten
eerste is er een regioborrel in Amsterdam
geweest en is er een speciaalbierbeklimming
georganiseerd, waarop jonge reünisten diverse
speciaalbiertjes van de tap konden uitproberen
in de recent verbouwde Methusalem. Daarnaast
vond er op 11 oktober een zweefvliegdag
plaats op vliegveld Terlet. Ook hebben het
jaarlijkse
jubeljaarcommissarissendiner
en
jaarcommisssarissendiner weer plaatsgevonden.
Tot slot hebben we nog een ‘Vagevuurborrel’
georganiseerd, waarop ouderejaars en huidige
Virgilianen alles te weten konden komen over de
Reünistenvereniging. Veel van bovengenoemde
activiteiten worden georganiseerd, omdat wij
onszelf als doel hebben gesteld om de jonge
reünist meer bij de Reünistenvereniging te
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betrekken. Wij denken dat wij hier goede
stappen in hebben gezet en dat dit zeker iets is
wat in de toekomst doorgezet gaat worden.
De afgelopen tijd zijn we ook bezig geweest
met het ondersteunen van activiteiten vanuit
de leden van de Reünistenvereniging, jullie
zelf. Een voorbeeld hiervan is de regioborrel in
Arnhem. Dus heb je zelf een goed idee voor een
activiteit voor reünisten, maar lukt het niet om
het zelfstandig van de grond te krijgen? Neem
dan contact met ons op via olc@virgiel.nl.
In deze editie van de Carmina lees je onder andere
over het Dagelijks Bestuur 122, tijdingen van
het Reünistenbestuur en Virgiel in het nieuws.
Daarnaast komen de jubeljaren en de activiteiten
van de Reünistenvereniging die in de afgelopen
maanden hebben plaatsgevonden uitgebreid
aan bod. Leuk om nog te vertellen, deze Carmina
zat verpakt in biologisch afbreekbaar plastic!
Ook de Reünistenvereniging draagt graag haar
steentje bij aan duurzaamheid, iedere kleine
stap is immers de moeite waard!
Dit is alweer onze laatste Carmina en na de reünie
zullen wij het stokje overdragen aan de volgende
Oud Leden Commissie. Wij gaan dan ook volop
genieten en hopen jullie nog allemaal te treffen
op de borrelvloer waar wij iedere donderdag
zullen staan. Daarnaast hebben wij enorm veel
zin in de reünie en hopen jullie daar allemaal te
zien. Namens de gehele Oud Leden Commissie
2019 wil ik je graag veel plezier wensen met het
lezen van deze Reünistencarmina.
Met Virgiliaanse groet,
Julia Holdorp
Voorzitter Oud Leden Commissie 2019

Algemene Ledenvergadering
Reünistenvereniging Sanctus Virgilius

Het bestuur van de Reünistenvereniging Sanctus Virgilius nodigt haar leden uit voor
de Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering 2019 (ALV) op zaterdag 18 januari
2020 vanaf 14.00 uur in de Boekerij van Sociëteit Alcuin, Oude Delft 57, Delft.
De agenda van deze vergadering:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen ALV 19 januari 2019
4. In Memoriam
5. Jaarverslag 2019
6. Financiën 2019 (realisatie)
7. Verenigingsbeleid 2020 (met onder andere de relaties van de RV met Virgiel,
STV, adviesorgaan Ronde Tafel, KMT-toezichtorgaan)
8. Financiën 2020 (begroting)
9. Jaarrapportage Stichting TOP-Virgiliaan (STV)
10. Rondvraag
11. Sluiting
De ALV wordt nogmaals begin januari 2020 per e-mail aangekondigd. Als je je dan
vooraf aanmeldt voor deze vergadering, ontvang je in de week van 7 januari 2020 per
e-mail de vergaderstukken behorend bij de punten 3 en 5 tot en met 8.
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Tijdingen van het Reünistenbestuur
Beste oud-Virgiliaan,
Wellicht is het je al eens eerder
opgevallen dat de Reünistencarmina’s
op ongeveer hetzelfde moment in
het jaar op de mat vallen. Dat moet
ook, want met het verschijnen
van het oktobernummer wordt de
inschrijving voor de reünie geopend.
Ook het Reünistenbestuur ontkomt
niet aan de druk van de Oud Leden
Commissie om tijdig (lees: uiterlijk
begin september) dit artikel aan
te leveren. Vaak zijn daarvoor ook
diverse reminders nodig.
De eerste reminder komt in de e-mail,
we schrijven dus eind augustus, de
kapstok voor het volgende…

KMT en toezicht door oud-Virgilianen
De Owee 2019 is afgerond, de KMT is aan het
eind van de eerste week waarin “de mussen
dood van het dak zijn gevallen.”
Het is dit jaar in positieve zin merkbaar dat
Virgiel de KMT significant anders inricht en
aanpakt. Ontwikkelingen in de maatschappij,
incidenten uit het verleden en het besef dat het
in de KMT anders moet, zijn de drijfveren. Virgiel
lijkt hiermee lering te trekken uit het verleden.
Wij vinden dit een zeer positieve ontwikkeling.
Dit jaar is voor het eerst tijd ingeruimd om de
AL tijdens het kamp ook kennis te laten maken
met de Reünistenvereniging en een groep van
20 oud-Virgilianen. Na de schets van hoe de RV
past in een leven na Virgiel volgt de (voor de AL
alcoholvrije) borrel waar elke oud-Virgiliaan in
groepjes AL enthousiast wordt bevraagd over
hun KMT, Virgiel-tijd en carrière.

Regioborrels en andere activiteiten
De RV kent tegenwoordig het volgende
activiteitenpalet:
Reünie, RV op het KMT-kamp en KMTtoezichtorgaan,
Vagevuurborrels
(waarbij
ouderejaars-Virgilianen in een borrelomgeving
gaandeweg worden opgenomen in de wereld van
jonge reünisten), Samenwerking Universiteitsfonds uitbouwen met activiteiten ook voor jonge
alumni.

Regioborrels nieuwe stijl
In de afgelopen periode heb je ongetwijfeld
gemerkt dat we enkele regioborrels in een nieuw
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format hebben georganiseerd. Zo’n regioborrel
plannen we dan op een vrijdagavond op een
met het openbaar vervoer goed bereikbare
horecalocatie. Er waren al borrels in Rotterdam,
Den Haag en Amsterdam.
Soms doen we ook een borrel op de sociëteit
(want die voldoet ook aan de regiocriteria).
De laatste keer was dat onder de naam
“Bierbeklimming”, telkens een nieuw type bier
met een steviger smaak en hoger percentage
alcohol.
Onze regiocommissarissen Jos en Marja
Hamilton hebben begin dit jaar een analyse
gemaakt van de verdeling van leeftijdsgroepen
oud-Virgilianen over regio’s. Dat leverde het
volgende inzicht:
In samenwerking met Jos en Marja organiseren

Tijdingen van het Reünistenbestuur
we binnenkort een pilot van de nieuwe
Regioborrel 2.0 in Arnhem. We proberen dan
met één activiteit twee doelgroepen aan te
spreken: een meer rustige middagborrel voor
de oudere oud-Virgilianen met (voor wie wil)
een gezamenlijke maaltijd, in de avond gevolgd
door jongerejaarsborrel die tot laat duurt.
Als deze pilot slaagt, gaan we hetzelfde format
gebruiken in de andere regio’s.

Over de Reünisten carmina
De productie van elke Reünisten carmina is een
uitdaging op zich. Voor drukken en verzenden is
zo’n drie weken nodig. Maar het eigenlijke werk
is voor de Oud Leden Commissie van Virgiel:
het plan welke artikelen worden geplaatst, het
najagen van auteurs, alles in de definitieve layout plaatsen. En dan doen Reünistenbestuur en
OLC de eindcontrole op leesbaarheid en op de
afwezigheid van taal- en spelfouten.
Ook dat laatste kost tijd en is nodig. Een
voorbeeld…
In een artikel van één van de vorige Carmina’s
had de auteur het volgende geschreven: “… Op
dit moment zijn wij als eerste fulltime bestuur
bezig de laatste loodjes hieraan te leggen.” De
auteur bedoelde te schrijven dat het project
werd afgerond.

“De laatste loodjes leggen..”
Maar de uitdrukking “het loodje leggen”
betekent onder meer ‘doodgaan’, ‘opgeheven
worden’, ‘een nederlaag lijden’, ‘failliet gaan’. En
“de laatste loodjes wegen het zwaarst” betekent
dat het afmaken van een taak of opdracht het
moeilijkst is; dat laatste stukje vraagt het
meeste doorzettingsvermogen.
Wat er stond “… en werden de laatste loodjes

gelegd.” was dus een rare mix van twee
uitdrukkingen (die ook niet eens echt van
toepassing waren) en daarom slaagde deze
tekst niet voor de eindcontrole: “de laatste
loodjes“ werden “de puntjes op de i”.
Tot slot
Ook deze keer hopen we weer een mooie
Reünisten carmina voor je te hebben gemaakt.
Als je deze Reünisten carmina leest, is het
oktober geworden en beginnen we ons op te
maken voor de reünie op zaterdag 23 november.
We nodigen je graag hiervoor uit! De jubeljaren
1995, 1980, 1970, 1960, 1955 en 1950 zijn
natuurlijk bijzonder welkom.
Je kan je vanaf nu aanmelden via de persoonlijke
uitnodiging die je per e-mail hebt ontvangen.
Deze Reünisten carmina wordt gepubliceerd op
onze website en daar vind je ook de oudere
exemplaren. Vraag oud-Virgilianen die deze
Reünistencarmina niet hebben ontvangen, om
hun e-mailadres aan ons door te geven.

Heb je vragen of opmerkingen: mail ons! Wij
wensen je veel leesplezier.
De volgende Reünisten carmina verschijnt in
april, maar we zien je natuurlijk graag eerst op
de reünie.
Met Virgiliaanse groet,
Nick Peters, voorzitter
Frédérique van Riessen, secretaris
Fons Bingen, penningmeester
Rixt Siebinga, commissaris activiteiten
Denie Andriessen, commissaris ICT en media
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Vanuit het Torentje

B

Beste lezer,
Mijn allereerste ‘vanuit het Torentje’!
Ik zal hierin terugblikken op de grote
gebeurtenissen van vorig jaar en zal
vertellen over de grote gebeurtenissen
die ik met mijn bestuur tegen ga komen
aankomend jaar. Een jaar waar wij
allen enorm veel zin in hebben!
Afgelopen jaar heeft het 121e Dagelijks
Bestuur zich vooral veel bezig gehouden met
de werkdruk waar een bestuur gedurende het
jaar mee te maken krijgt. Om die reden maak
ik nu deel uit van een tienkoppig bestuur in
plaats van negenkoppig. Dit jaar zal de nieuwe
functie, de commissaris van het Personeel, de
personeelstaken van de Vice overnemen en
zich volledig focussen op het personeel en hen
daarmee het gehele jaar door de aandacht geven
die zij verdienen. Ook zijn de werkportefeuilles
van iedereen omgegooid, zodat er geen grote
verschillen in werktijden per week zitten. Waar
dit eerst van 50 uur per week tot 110 uur uiteen
kon lopen, is dit nu (hopelijk) tot 70 uur per
persoon per week rechtgetrokken.
Verder heeft 121 de duurzaamheidstrend,
waar wij vooruitstrevend deel van willen zijn,
goed doorgetrokken door de zolder volledig
te isoleren en de eerste start te maken met
monumentaal dubbel glas. Hiermee gaan wij
volgend jaar ook bezig zijn.
Naast duurzaamheid zullen wij het HACCPprotocol verder doorzetten om aan alle
normen van de voedsel- en warenautoriteit
te blijven voldoen en een veilige keuken te
hebben. Hiernaast gaan wij proberen het
actieve lidmaatschap bij Virgiel wat meer uit
te spreiden over iedereens studententijd. Iets
dat we veel zien en ook wel gelinkt kan worden
aan het rappe studietempo van tegenwoordig,
is dat men in zijn of haar eerste jaren erg
betrokken is bij Virgiel en dat dit na een jaar
of drie al snel verwatert. Wij gaan proberen
verschillende activiteiten meer verspreid door
het jaar te plaatsen in plaats van in het eerste
halfjaar. Ook willen we deze activiteiten wat
vernieuwender en actueler maken. Wij hopen
hiermee dat Virgilianen tot na hun afstuderen
betrokken blijven bij de vereniging.
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Na weer een fantastisch geslaagde OWee is de
KMT is van start gegaan. Terwijl ik dit schrijf
zijn de aankomende eerstejaars druk bezig met
clubvormen en verheug ik mij er enorm op om
al deze 380 (!) nieuwe, enthousiaste Virgilianen
tegen te komen op de borrelvloer.
Virgiel Academy staat ook bij ons hoog in het
vaandel, omdat dat goed aansluit bij mijn
eerder genoemde punt over het actueler en
interessanter houden van het lidmaatschap
voor ouderejaars. We gaan hier aankomend
jaar weer mee verder en gaan dit jaar wederom
een stakeholdersdag organiseren. Bij de vorige
stakeholdersdag is het idee van Virgiel Academy
ontstaan, dus ik ben benieuwd wat voor mooie
ideeën er deze keer uit voortvloeien!
De reünie is ook weer aanstaande en wij
kijken er enorm naar uit om al jullie prachtige,
spannende en hopelijk ook leerzame verhalen
te horen op Sociëteit Alcuin!
Met Virgiliaanse groet,
Max Verberne
Voorzitter K.S.V. Sanctus Virgilius

Frédérique
Nog één keer veel te laat naar
huis
In 2015 ging ik voor het
eerst naar de reünie. Ik was
een paar weken daarvoor
gevraagd om toe te treden
tot
het
Reünistenbestuur,
maar ik was nog nooit naar
de reünie geweest. Ik wilde
dus eerst wel eens meemaken
wat de grootste activiteit van
de Reünistenvereniging (RV)
inhield. Mijn voorganger was
die avond erg druk dus raakte ik
in gesprek met allerlei mensen
die ik nog niet kende. De man
die mij die avond het meest
bijgebleven is, was Cees. Hij
vertelde mij:

“Als je een gesprek met
mij wilt, moet je twee
dingen over mij weten: ik
heb iets met Japan en ik
houd van auto’s.”

een stap buiten mijn huis te
zetten, laat staan om de trap
van de Toko te bestijgen. Een
week later werd ik moeder
van Pieter en een paar weken
later, woonde ik weer als
vanouds vergaderingen bij.
Het jaarlijkse diner bij Van der
Dussen kon ik natuurlijk niet
aan me voorbij laten gaan.

In 2017 voegde Rixt zich bij
het bestuur (zie foto). Ze
zat vol met ideeën en verzon
allerlei nieuwe activiteiten. De
dixo in de Methusalem was net
zo gezellig als de dixo’s van
Dat vond ik een mooie vroeger en ook nu ging ik weer
gespreksopening! (Ik wou dat veel te laat naar huis…
ik die geweten had toen ik
nog KMT liep en ik me wilde Traditiegetrouw sluit het RB
voorstellen maar steevast ‘je de avond af in het torentje. En
stelt niets voor’ op mijn rekest wat daar gebeurt, mag ik niet
kreeg.) Cees liet me foto’s zien vertellen. Maar deze foto wilde
van een auto die hij helemaal ik jullie niet onthouden.
zelf gebouwd had. Ik was erg
onder de indruk en vroeg hem Komend jaar ga ik nog meer
van
de
reünie.
of ik hem zou mogen lenen als genieten
ik ooit zou gaan trouwen. Een Het wordt mijn laatste als
beetje netwerken mocht vast bestuurslid, want helaas lukt het
wel op een avond als deze, me niet meer om werk, studie
dacht ik. Na een paar drankjes en privéleven te combineren.
was het geen probleem en we Bovendien ga ik volgend jaar
praatten verder over Japan, ook nog trouwen. Zal Cees de
zijn liefde voor het land en voor auto nog beschikbaar willen
zijn vrouw die daar vandaan stellen? Hopelijk komt hij dit
kwam. Ik sprak nog wat andere jaar weer naar de reünie en
mensen, had een hele leuke kan ik het hem vragen!
avond en ging veel te laat naar
Ik kijk ernaar uit om met nieuwe
huis. Je kent het wel.
dingen aan de slag te gaan
In 2016 kon ik helaas niet naar maar ik ga het ook ontzettend
de reünie, terwijl ik notabene missen: het enthousiasme van
geïnaugureerd moest worden. de OLC die altijd weer met
Ik was 39 weken zwanger en plannen komt om de RV te
was veel te moe om ook maar verbeteren; Nick die hetzelfde

verhaal blijft vertellen, maar
nog steeds een goed punt
maakt; de roddels en verhalen
van Rixt; de accuratesse van
Fons, die elke cent in de gaten
houdt maar ook de andere
bestuurstaken niet uit het oog
verliest; Denie, die echt een
genie is op het gebied van
data en de database als een
waakhond beschermt.
Maar het meest ga ik het
contact met nieuwe mensen
maken missen. De RV brengt
oude bekenden bij elkaar en
brengt verbanden tot stand.
Het is mooi om daar een
onderdeel van uit te kunnen
maken. Gelukkig ben ik altijd
welkom op de reünie, dus
hopelijk zie ik jullie daar!
Bedankt voor een mooie tijd,
allemaal.
Drs. Frédérique van Riessen
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Dagelijks bestuur

122

Max Verberne - Voorzitter
Toen ik alweer dik vier jaar geleden Delft binnenstapte, had ik precies
nul idee waar ik aan begon, zoals zovelen denk ik. Ik was van plan
het eerste jaar op en neer te gaan naar mijn ouders en veel te
sporten. Het heeft precies één dag van de OWee geduurd voordat
ik deze plannen met een welgemeende ‘toedeledokie’ de prullenbak
in gooide, me inschreef bij Virgiel en besloot dat ik toch wel echt in
Delft wilde gaan wonen.
Hierop terugkijkend denk ik dat dit toch wel één van mijn betere beslissingen
is geweest. Bij Virgiel heb ik veel kansen gekregen om mijzelf te ontwikkelen tot de
persoon die ik nu ben. Als eerstejaars begon ik als enthousiaste barman om daar parallel
aan de cabaretvoorstelling van Virgiel te organiseren. Nadat dit aan het einde van mijn
tweede jaar was afgelopen ben ik gevraagd om in mijn derde jaar de Ontvangstcommissie
te gaan doen en deze kans heb ik natuurlijk met beide handen aangegrepen. Het balletje
bleef rollen en nu zit ik hier opeens, als aankomend voorzitter van Virgiel, iets wat ik als
barmannetje nooit had durven dromen. Leuk feitje is dat ik vrijwel dit hele traject met
mijn clubgenoot en goede vriend Piet heb mogen doorlopen en dat ook hij is gevraagd
voor bestuur!
Aankomend jaar wil ik mij vooral richten op het verbinden van alle raden die ons bestuur
rijk is en de goede samenwerking die wij met deze raden hebben doorzetten. Met de
mensen die ik om mij heen heb twijfel ik er geen moment aan dat dit gaat lukken.

Anne Moonen - Secretaris
Mijn eerste aanraking met Virgiel was toen ik mee ging trainen
met het eerste damesteam van Dopie samen met Flore. Meteen
viel mij op dat iedereen heel behulpzaam was. Het mooie in het
hockeyteam was dat de teamleden niet alleen jou op het veld beter
wilden maken, maar ook daarbuiten. Tips over het combineren van
het sociale leven met sport en studie waren elke training hoorbaar.
Deze mindset ben ik de afgelopen jaren erg gaan waarderen.
Tijdens mijn jaar als Dopiebestuur, maar ook bij het opzetten van de
muziekvereniging Caecilia kon je altijd rekenen op tips van voorgangers en ouderejaars.
Ze lieten je altijd een klein beetje verdrinken, maar kwamen snel genoeg met de
reddingsboei, waardoor de leerschool des te groter werd.
Hierdoor heb ik erg veel zin om zelf reddingsboeien uit te gaan gooien. Dit jaar zal voor
mij dan ook in het teken staan van de onderverenigingen en reünisten, omdat ik het
gevoel heb dat er heel veel waardevolle informatieoverdracht kan zijn tussen mensen
die graag willen en mensen die veel kennis hebben.
Natuurlijk verwacht ik niet dat dit allemaal vanzelf gaat dit jaar en zal ik hier en daar ook
een helpende hand nodig hebben. Gelukkig kan ik, om een beetje te ontspannen, altijd
het archief uitpluizen waar ik als geschiedenisnerdje erg blij van word.

10

Ruben van het Kaar- Penningmeester A
Mijn naam is Ruben en ik ben dit jaar de penningmeester A. In mijn
vrije tijd hou ik van koken, zwemmen of een goed potje schaken. Ik
ben inmiddels vierdejaars Virgiliaan en heb het hier de afgelopen drie
jaar ontzettend naar mijn zin gehad. Vorig jaar heb ik het Partijenen Keuken Praesidium gedaan waar ik naast heel veel frituren
ook gezien heb wat Virgiel aan ontwikkeling op persoonlijk vlak te
bieden heeft. Het organiseren van allerlei evenementen en een hechte
samenwerking met de organiserende commissie was een waardevolle
en leuke ervaring waarvan ik dit jaar meer hoop te zien. Tijdens mijn bestuursjaar zal ik
mij richten op het financieel gezond houden van Virgiel en hoop ik stappen richting een
duurzamere vereniging en sociëteit te zetten. Ik heb er onwijs veel zin in!

Flore Rens - Penningmeester B
Sinds het moment dat ik Virgiel drie jaar geleden binnenliep, heb ik
ontzettend veel meegemaakt, ervaringen opgedaan en plezier gehad.
Samen met Anne ben ik begonnen bij Dopie en daar werd mijn
eerste enthousiasme voor Virgiel echt gewekt. Waar ik dacht rustig
te beginnen met komen borrelen, was ik al snel aangetrokken door de
happenbar. Dit resulteerde in een mooi jaar schitteren in het rood van
het Partijen en Keuken Praesidium. Met deze groep heb ik het een jaar
ontzettend naar mijn zin gehad, wat smaakte naar meer.
Met dit bestuur en ons enthousiasme, gaan we ook de rest van de leden proberen aan
te steken. Zelf zal ik alle commissies op financieel vlak begeleiden en zorgen we dat de
vereniging financieel blijft draaien.

Cas Hofman - Vice Voorzitter
Ik ben inmiddels vier jaar te vinden op Virgiel. Als eerstejaars heb
ik veel tijd doorgebracht aan de mooiste bar van Nederland. Het
eindeloze enthousiasme van iedereen om mij heen heeft aanstekelijk
gewerkt, waardoor ook ik mij wilde gaan inzetten voor de vereniging.
In mijn tweede jaar ben ik bij de barcommissie gegaan, vervolgens
heb ik samen met vijf anderen de Geiten van 2017 begeleid tijdens
hun groeitijd. Tijdens deze commissie heb ik niet alleen zelf veel
geleerd maar ook met de nieuwe eerstejaars een start gemaakt van voor
hen een hopelijk onvergetelijke studententijd. Komend jaar ben ik Vice-Voorzitter van het
Dagelijks Bestuur. Ik ga dus mijn best doen om de bar zo goed mogelijk te laten draaien,
maar ik wil er natuurlijk ook een onvergetelijk jaar van maken voor ons en de vereniging!

Astrid Rots - Commissaris vereniging
Drie jaar geleden begon ik vrij onwetend aan mijn studentenleven in
Delft. Door de vele gezellige avonden met mijn club en de Virgiliaanse
sfeer op feesten en borrels, werd ik al snel enthousiast om alle
mogelijke kansen te grijpen en mijn eigen bijdrage te leveren aan deze
prachtige vereniging. Met veel plezier heb ik in mijn eerste jaar in de
cabaretshows gespeeld en toen wist ik: dit smaakt naar meer. Virgiel werd
een plek waar ik mij thuis voel en waar ik de ruimte vond om te ontdekken
wat ik belangrijk vind. Vorig jaar heb ik mij via de Logistieke Commissie ingezet voor de
organisatie van de kennismakingstijd. Hier heb ik voor het eerst geproefd aan belangrijke
en interessante verenigingsvraagstukken. Het enthousiasme, de betrokkenheid van alle
leden en de verbondenheid met de vereniging zijn de fundamenten van Virgiel. Ik kijk
er dan ook erg naar uit om mij hier, als Commissaris Vereniging, een jaar lang voor in te
zetten.
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Quentin van der Molen - Commissaris van den Inventaris
De eerste keer dat je de sociëteit betreedt, zullen veel mensen niet
snel vergeten. Wel hoe het pand in elkaar steekt en in welke ruimte je
je bevindt. Ook ik wist me de eerste paar weken daar geen raad mee.
Als enthousiaste sjaars voegde ik mij bij de onderhoudscommissie. Na
een jaar klussen mocht ik zelf de leiding nemen binnen het onderhoud,
namelijk het Onderhouds Praesidium. Een gezellige groep om mee aan de
bar te staan en ons steentje bij te dragen aan de sociëteit. Ik ben dan ook erg trots dat wij
met het onderhoud de verbouwing van de Methusalemkamer hebben mogen realiseren.
Met het onderhoud heb ik ingezien dat er eindeloze mogelijkheden zijn op Alcuin en hoe
je projecten en groepen aanstuurt.
Nu is het tijd om niet alleen het pand te verbouwen, maar om het te onderhouden,
te verfraaien, de veiligheid te waarborgen en de volgende stappen te nemen voor
een duurzame toekomst. Met het oog op de duurzaamste sociëteit en vereniging van
Nederland te worden, valt nog heel wat te behalen. De Sint-Barbara Stichting en de
werkgroep duurzaamheid, welke ik met Ruben doe, hebben een plan geschreven voor de
aankomende jaren. Ik zal mij dan ook voor de volle honderd procent inzetten om hierin
door te pakken. Ik hoop jullie allen binnenkort een keer te mogen verwelkomen op onze
prachtige sociëteit!

Samuel Bronkhorst- Commissaris Extern
Het was de derde dag van de OWee van de TU Delft, waar ik als
onwetende eerstejaars Industrieel Ontwerpen heb besloten om mij
toch maar in te schrijven bij Virgiel. Ik was eerst wat sceptisch, maar
door een vriendin van de middelbare school (Anne, waar ik nu zelfs
bestuur mee ga doen) ben ik toch overgehaald om mij in te schrijven.
Wat ik me toen nog niet realiseerde, is dat dit de allerbeste keuze is
geweest, welke ik ooit op dat moment heb kunnen maken. Een bloeiende start van mijn
studententijd, een Virgielhuis pal naast de Oude Kerk op de Voorstraat, een boyband,
meerdere commissies en vrienden in alle soorten en maten, is wat deze keuze mij de
afgelopen drie jaar al heeft gebracht.
Iets wat ik na de middelbare school zeker wilde blijven doen was voetballen. Hier ben
ik toen ook de Taurus Eerstejaarscommissie gaan doen. Na een niet al te actieve Partij
en Keuken Commissiecarrière vond ik al snel mijn geluk in de muziek. Naast in een
Virgielband te hebben gezeten, heb ik de overstap van de muziekcommissie naar de
muziekondervereniging Caecilia gemaakt. Dit muzikale/culturele aspect binnen Virgiel
was dan ook waar ik het meest enthousiast van werd. Afgelopen jaar heb ik daarom ook
het Lancetbestuur gedaan, een jaar waarin ik enorm veel heb geleerd en zelfs nog meer
heb genoten.
Nu sta ik aan de drempel van een bestuursjaarsjaar, dat nog bijzonderder gaat worden
dan dat de afgelopen jaren al voor mij zijn geweest. Ik ga er alles aan doen om als
Commissaris Extern aan de buitenwereld te laten zien wat onze prachtige vereniging te
bieden heeft. Ik heb heel veel vertrouwen dat dit gaat lukken, omdat ik heb ervaren hoe
veel moois het klooster op de Oude Delft mij al heeft geboden.
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Piet van Beek - Commissaris van het Consumabel
Ondertussen loop ik al vier jaar rond op Virgiel en heb ik het hier vier
jaar lang erg naar mijn zin gehad. Virgiel is wat mij betreft de ideale
plek om snel vrienden te maken en daarnaast biedt het je de kans
om op verschillende vlakken heel veel te leren. Zo heb ik zelf in mijn
derde jaar de Ontvangst Commissie gedaan, waardoor ik mezelf op
organisatorisch vlak erg heb kunnen ontwikkelen.
Het aansturen van een groep en overzicht houden over een zeer chaotisch maar ontzettend
leuk proces zijn ontwikkelde vaardigheden die ik graag meeneem naar volgend jaar. Nu
krijg ik de kans om een jaar lang alles te gaan leren op zowel sociaal als economisch vlak
in het Dagelijks Bestuur. Naast het proeven van al het heerlijke eten op Virgiel, kijk ik er
vooral naar uit om mij te gaan focussen op de bedrijfskundige kant van de eettafel. Met
andere woorden, het wordt een topjaar!

Eline van Krimpen - Commissaris van het personeel
Toen ik tijdens mijn OWee voor het eerst Virgiel binnenliep,
voelde ik mij hier meteen op mijn plek. Voor ik het wist begon ik
dezelfde week nog op vrijdag aan de KMT en drie weken later was ik
helemaal gesetteld in Delft. Vol goede moed begon ik aan mijn studie
Molecular Science & Technology en voordat ik het wist was mijn eerste
jaar voorbijgevlogen. Een jaar waarin ik geen enkele borrel heb gemist en
ik ervan
overtuigd was dat, als je donderdag tentamen had, je prima op dinsdag kon komen
borrelen. In mijn tweede jaar ben ik gevraagd voor het Bar Praesidium, waardoor ik naast
de ongekende gezelligheid achter de bar, ook veel heb geleerd over wat zich allemaal
afspeelt op de achtergrond. Ik ben benieuwd of aankomend bestuursjaar dát mooiste
jaar van mijn leven zal kunnen overtreffen.
Voor het eerst bestaat het bestuur uit tien personen, wat betekent dat er een extra functie
bijgekomen is. Dit jaar zal ik deze rol vervullen en zal ik de eerste ‘Commissaris van het
Personeel’ worden van onze sociëteit. Ik ben van plan om in mijn vijfde jaar nog veel meer
te leren over alle facetten van onze vereniging en ik wil ervoor zorgen dat het personeel
vanaf nu de aandacht krijgt die zij verdient. Het professionaliseren van de personeelszaken
is dan ook iets waar ik dit jaar op zal gaan focussen. Maar, het allerbelangrijkste vind ik
om aankomend jaar vooral heel veel lol te trappen met mijn negen nieuwe vrienden!
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daarboven de sterren zien:

Als eerstejaars werd je
verwacht (en dat deed je
met groot plezier) honderd
gulden te verdienen voor de
restauratie: Zeven dagen,
11 uur in een nachtdienst,
Begin van de (Provo) jaren brachten
die
honderd
60, van de restauratietijd gulden op.
en van het veelbelovende
jaar 1960, wat met de jaren
rijper (en een groot deel ook
voller) is geworden; kortom
een heel goed jaar met
elke reünie weer een volle
afdronk.

1960
De jaren voor de geboortegolf
en voor het herstel van
de moeilijke jaren van
Virgiel (op het randje van
bestaanszekerheid,
maar
dat verwachtten wij toen
zeker niet) hebben elk maar
twee jaarcommissarissen.
Jarenlang heeft ons jaar
naast de twee officiële jaarcommissarissen een illegale
gehad. In het kader van de
burgerlijke ongehoorzaam
heid nam hij zelfs aan
de
Jaarcommissarissenvergaderingen (en gelukkig
ook het diner) deel.
Uiteindelijk werd hij erkend,
want:

Om dit bedrag in die tijd
te plaatsen: Maandgeld
was ongeveer 150 gulden;
kamerhuur ongeveer Nfl 50 à
60; er waren bonnenboekjes
voor 20 maaltijden die,
toen we aankwamen, per
maaltijd 1,25 kostten en na
een half jaar met minder
subsidie (schande!) Nfl 1,50
per maaltijd.

Iedereen
wachtte
tot
de tafel vol was en er
”Liever zo’n uitzonderlijk stilte voor het gebed was
jaar met drie enthousiaste geweest. Uiteraard werden
JC’sen dan jaren die dat we bediend aan tafel. “Eet
smakelijk” en “moge het
niet opbrengen”.
wel bekome!”; gebed en
Het jaarlied van 1960 begint dan gezaamlijk opstaan.
met Kruipgat-entree bereidt
Het was ook het laatste
onz’restauratietijd
jaar
met
colleges
op
(Milord, Edith Piaf)
zaterdagmorgen. Toen die
De prestigezaal was de er niet meer waren, zorgde
eetzaal en de huidige eetzaal dit voor een grote crisis.
was toen de sociëteitszaal. Brabanders en Limburgers
Op de vloer van de huidige konden toen op weekeinde;
sociëteitszaal kon men door funest voor de vrijdagavond
plafondbalken en de spanten sociëteitsavond’
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Een andere regel van het
jaarlied:
De studievrijheidstrijd,
gevolg van wanbeleid.
Als schapen volgden we
de ouderejaars in oprechte
verontwaardiging, zonder
veel besef waar het over
ging.

Zeven tot acht jaar was een
mooi gemiddelde van de
studieduur; dus waren OH’s
een vanzelfsprekend begrip
in het sociëteitsleven en
mores; we hadden er heel
veel van.
O ja: toen had snelverkeer
nog voorrang op langzaam
verkeer, behalve op Virgiel
waar OH’s altijd voorrang
hadden.
Dat het ook nog het
Ramsesjaar was, maakte
het toch wel een bijzonder
jaar.
Toen we vijftigste jaars
werden, hadden we het
hoogste aantal jaargenoten
ooit op zo’ n jubileum
(en dat is nog steeds niet
overtroffen)! Hopelijk is de
opkomst komende reünie
weer net zo goed.

Naast de goede ervaring elkaar weer te zien,
zal er ook een gevoel van gemis zijn over de
jaargenoten die ons ontvallen zijn.

Anton Brouwer
Hans Jansen
Joseph van Oudenhoven

Heilige-Geest-Weeshuis-in-Delft-ca-1870

Jubeljaar

1970
Wat gebeurde er in 1970,
wat was dat voor een jaar?
Hoe groot was de overgang
van het leven thuis naar het
studentenleven in Delft?
Welke rol speelde Virgiel
daarin?

1. Virgiel/Delft toen
Uit de veilige thuishaven
kwamen wij 50 jaar geleden
naar Delft. Op kamers,
op weg naar volledige
zelfstandigheid,
studeren,
onze eerste vormen van
wonen, leren, werken en
recreëren; op eigen benen
staan.

We kozen voor Virgiel als
gezelligheidsvereniging. We
gingen op kamp naar Urk,
legden een fietspad aan,
trokken berken op de hei
en haalden allerlei streken
uit.
Zoals
de
protestestafetteloop
met
een
symbolische pvc-smeerpijp,
lopen
van
Urk
naar
Groningen met ontvangst
door de Commissaris van
de Koningin in Groningen,
Mr. Toxopeus,
De smeerpijp is de bijnaam
van een 28 kilometer lange
leiding die was gelegd voor
het transporteren
van
ernstig vervuild slib van
Groningen naar Delfzijl,
periode 1926 tot 1979.
De inval in de studio
van het 20-uur-journaal
in
Hilversum,
naar
Feijenoord.
We
leerden
studentenliederen
onder
leiding
van
enkele
Balderianen en Bestuur,
maakten
ons
Jaarlied,
dat aan enkele markante
gebeurtenissen uit 1970
memoreert.
Feyenoord wint als eerste
Nederlandse
voetbalclub
Europacup I in het San Sirostadion in Milaan van Celtic
met 2-1, doelpunten van

Rinus Israël en de Zweed
Ove Kindvall.
Een groep mariniers ontruimt
op eigen houtje de Dam. Ze
jagen de ‘Damslapers’ van
het Nationaal Monument,
totdat zij zelf door de Mobiele
Eenheid worden verdreven.
We beleefden ons eerste
bierfeest op Virgiel met
pisbisschop.
Na
het
kamp
en
de
Kennismakingstijd werden
wij 1e jaars. We aten
op Virgiel. In de eetzaal
werden we nog bediend
door onze obers en aan de
sociëteitszaalbar werden we
geholpen door Joris en later
Henk. Ferdinand verkocht
de eettafelbonnen, Piet was
onze kok. We leerden de
Virgielmores. We dronken
aan de bar regelmatig
een biertje met Virgielstamkroeg-oudsten
Theo
Gruijntjes, Cees Sep en Jan
de Koning.
Sporten deden we via de
sportonderverenigingen
(o.a.
Dopie,
Taurus,
Thor, Tenniphil) en op de
Sportstichting. Verder was
Banzaai voor de algemene
ontwikkeling en Balder voor
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1970
de muzikale noot. Geestelijke
en godsdienstige bijstand
op OD18 met Quanjel, van
Paassen en Peels. Verder
het optreden van Alquin,
Ivo de Wijs op de sociëteit,
later de bezoeken van
Bisschop Simonis, drs. P,
Joseph Luns, Prins Claus, als
sprekers. En niet te vergeten
de spectakel-veilingen op
Virgiel. We bezochten in de
weekenden café de Klok of
de Klomp, of Staminee op
de Burgwal/Paardenmarkt.

De feiten o.a.:
Een
actiegroep
Dolle
Mina’s
dringt
het
gynaecologencongres
binnen voor vrije abortus
met op hun boezem de
slogan “baas in eigen buik”.
Festivals:o.a.
Het
Eurovisiesongfestival
in
Nederland,
RAI
Congrescentrum
in
Amsterdam.
Tweede Pinksterdag: in
Geleen wordt het eerste
Pinkpopfestival gehouden.
Paul McCartney maakt het
uiteengaan van de popgroep
The Beatles bekend.
Het Holland festival, het
latere Holland Pop Festival,
Kralingse Plas in Rotterdam.
Door
een
overdosis(?)
overlijdt de Amerikaanse
gitarist Jimi Hendrix.
Oorlogsgeweld: o.a.
De Verenigde Staten vallen
Cambodja binnen om de
Vietcong te verdrijven.
Andreas
Baader
wordt
in West-Berlijn bevrijd,
oprichting
Rote
Armee
Fraktion.

Sport: o.a.
De Belgische wielrenner
Eddy Merckx wint de Ronde
van Frankrijk, vóór Joop
Zoetemelk.
De TH Delft werd TU Delft. De
meesten van ons studeerden
vroeger of later af. We
begonnen aan de eerste
baan,
maatschappelijk
actief, stichtten een gezin en
maakten carrière.
Tijdens de Virgielreünie in
1994 vierden we ons 25-jarig
jubileum.
Toen
stonden
we midden in het actieve
leven: carrière, opgroeiende
kinderen etc.
Nu zijn de meesten van ons
gepensioneerd, de kinderen
zijn vaak al lang het huis
uit en velen van ons zijn
opa, hier en daar oppas of
vrijwilliger.
Virgiel is opnieuw tot bloei
gekomen. De vereniging
puilt de laatste jaren het

Na de Maagdenhuisbezetting
in 1969, werd in 1972 de TH
bezet. Het was de tijd van
slobbertruien, Dolle Mina’s,
festivals,
oorlogsgeweld,
veranderingen
binnen
de Kerk, veel sport, lang
haar en een baard. In die
jaren liep de belangstelling
voor het verenigingsleven
enorm terug. Virgiel maakte
moeilijke tijden door.
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Veranderingen
in
de
Kerk: o.a.
De paus benoemt de jonge
conservatieve kapelaan Ad
Simonis tot bisschop van
Rotterdam.

25e-jaars-reünie 1994

Jubeljaar

1970
gebouw uit. Elke week zijn
er vele activiteiten. Toch is
Sociëteit Alcuin (incl. bouw
van de 4e fase, nu boekerij)
hetzelfde gebleven en ademt
het dezelfde nostalgische
sfeer uit als vroeger.
Alcuin was, is en blijft
de mooiste sociëteit van 40e-jaars jubeljaarreünie in 2009
Nederland.
op, die je zeker wilt zien
en maak elkaar enthousiast
2. Virgiel/Delft nu.
Het Spoor en Spoorsingel- om deze reünie samen te
viaduct
liggen
nu beleven.
ondergronds.
De
omgeving
van
het
voormalige
stationsplein,
de Phoenixstraat en de
Spoorsingel
zijn
bijna
onherkenbaar nieuw. De
Sebastiaansbrug is thans
uit de roulatie, er komt een
geheel nieuwe brug, die ook
geschikt is voor een tramlijn
naar de TU-wijk.

Aan de reünie worden
vrijblijvend twee middagactiviteiten gekoppeld voor
jaargenoten en partners.
Daarover volgt later meer
informatie.

De
officiële
persoonsgebonden inschrijving opent
in oktober. Na het uitkomen
van de Reünisten Carmina
3.
Onze
aankomende volgt een e-mail waarmee
50e-jaars-jubileumreünie men zich persoonlijk moet
aanmelden.

op zaterdag 23 november

Nu zijn de meesten onder
ons nog lichamelijk en
geestelijk fit genoeg om die
sfeer van weleer weer eens
op te snuiven, terug te kijken
op onze studententijd in ons
vernieuwde Delft, in onze
mooie Sociëteit Alcuin. Daar
waar ons studentenleven
wortel schoot, waar het
allemaal is begonnen. Nu
aanhoren,
bijpraten
en
alles met elkaar delen op
de reünie van zaterdag 23
november.
Bel je jaargenootvrienden

Early Birds René Mens,
Noel Fassaert, Joep Walter,
Koos
Akkermans, Johan
Uitdewilligen hebben zich
al gemeld. De nieuwe
aanmeldingen
worden
opgenomen in de volgende
informatie-email. Wie volgt?
Meer informatie en oudere
reünie-foto’s vind je op
www.virgielreunist.nl
Wij zien uit naar jullie reactie
en komst. Zegt het voort.
Met Virgiliaanse groet,
Jullie
Jaarcommissarissen
1970,
Koos en Johan

Partners zijn van harte
welkom. Regel tijdig een
hotel voor een extra leuk
weekend.
Geef mutaties van jezelf en
van bevriende jaargenoten
aan ons door, zodat we
iedereen
telefonisch
of per e-mail op tijd
kunnen bereiken. Privéemailadressen en mobiele
telefoonnummers zijn de
ruggengraat voor verdere
communicatie.

johanuitdewilligen@gmail.com
06-26878172

akkermanskoos@gmail.com
06-13233221
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1980
Waarde
‘80,

jaargenoten

van

Het is alweer 39 jaar geleden
dat wij in Delft aankwamen
om te gaan studeren in de
mooiste studentenstad van
Nederland. Wij werden lid
van Sanctus Virgilius en
omdat we toen 1e jaars
werden, worden wij nu 40e
jaars! Laten wij dit groots
gaan vieren op de volgende
reünie op 23 november.
Er is sinds die tijd misschien
veel veranderd. We hebben
een enkel grijs haartje
gekregen, we zijn een vorst
verder en discussiëren over
een boerkaverbod.

Jubeljaar

1995
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Onze “ontgroening” was
een gemoedelijke KMT, niks
matrix zitten. Er liepen nog
10e jaars rond in de sociëteit
en we werden achtervolgd
door de 2e fase. We stonden
aan de wieg van de eerste
verticale, de liftwedstrijd
en de allereerste Virgiel
wintersport.

eens bij te praten met je
jaargenoten van welleer.

Virgiel
heeft
nu
ruim
tweemaal
zoveel
leden
als toen wij aankwamen
in Delft, maar de typische
Virgiliaanse sfeer is eigenlijk
helemaal niet veranderd.

De komende maanden zullen
we proberen toch nog zoveel
mogelijk contactgegevens te
achterhalen zodat we (bijna)
iedereen kunnen bereiken.
Om van de reünie van ons
jubeljaar een groot succes te
maken, wil ik jullie vragen je
vriendjes en vriendinnetjes
op te trommelen om zich
in te schrijven voor de
reünie. Intussen zullen wij
ons buigen over een gepast
programma voor de dag.

Elke keer als ik over de
uitgesleten
traptreden
naar boven loop richting
de sociteitszaal snuif je de
typisch Alcuingeur weer op
en aangekomen in de zaal
lijkt het alsof de tijd heeft
stilgestaan. Toch zijn we
een half leven verder en is
dit jubileum een uitgelezen
mogelijkheid
om
weer

De afgelopen jaren is er
veel energie gestopt door de
Reünistenvereniging om de
adresbestanden up-to-date
te brengen. Toch hebben
we niet iedereen van onze
jaargang kunnen traceren.

Ronald Free
Leon Hendriks

Commissie Externe Betrekkingen
Lieve reünisten,
Er is weer een nieuw collegejaar aangebroken, wat betekent dat ook de Commissie Externe
Betrekkingen van commissieleden is gewisseld. Vandaar dat wij onszelf graag aan jullie
willen voorstellen.
Denise Caljouw
Silvy Rijsdijk
Olivier Wildeboer
Matthijs Bodt
Annelotte Piekema
Koen Hennissen
Maaike Kempeneers

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Intern
Commissaris Events
Commissaris Marketing
Commissaris Innovatie

Wij gaan ons dit jaar bezig houden met onze talentvolle Virgilianen koppelen aan interessante
bedrijven. Dit doen we door verschillende evenementen te organiseren op onze eigen
sociëteit of door langs te gaan bij de bedrijven. Graag willen wij onze ontwikkelingen met
jullie delen!
Eén van de projecten die afgelopen jaar is opgepakt, is onze nieuwe website: www.
carrierevirgiel.nl. Hier kan je onder andere onze contactgegevens en alles over onze
evenementen en partners vinden.
Zoals veel bedrijven is ook Virgiel bezig met het verduurzamen van de vereniging en
het pand. Hier willen wij ook graag een steentje aan bijdragen, vandaar dat we dit jaar
een nieuw evenement opzetten. Het Sustainability Symposium zal in het teken van
duurzaamheid staan en geeft Virgilianen de kans om de inzet van verschillende bedrijven
voor het milieu te ontdekken.
Als je interesse hebt om een eventuele samenwerking te starten tussen jouw bedrijf en
Virgiel, kun je ons alitjd bereiken via
ceb@virgiel.nl!
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Is er leven na Virgiel?
Na het afstuderen
De eerste jaren na je studententijd ben je
druk bezig om je accenten te verleggen van
studeren en studentenleven naar het bouwen
van je gezin en je maatschappelijke positie.
Nieuwe prioriteiten eisen je aandacht op:
baan, huis, familie enz. Het sociëteitsleven
verdwijnt naar de achtergrond. Werkgever,
partner en kinderen gaan voor. Want zo
hoort het en zo wil je het ook.
Maar onze gedachten gaan wel eens met
weemoed terug naar die mooie studententijd,
die soms vluchtig wordt herbeleefd met een
bezoek aan de jaarlijkse reünie.

(maandelijks), lezingen organiseren en
gezamenlijk activiteiten ondernemen zoals
golfen, vaartochten, ADO behoeden voor
degradatie en uiteraard gebruik maken van
de vele faciliteiten en activiteiten die De
Witte biedt.
Natuurlijk doen de leden van de Alcuintafel
hun naam ook eer aan: zo delen wij
herinneringen aan onze Virgieltijd, dineren
wij jaarlijks met het Virgielbestuur en
nemen wij meer dan gemiddeld deel aan
Virgielreünies.

Maar even waardevol zijn de informele
contacten met andere Witte-leden: andere
Alcuintafel
Gelukkig is er toch een mogelijkheid om de disciplines en achtergronden, maar met
zakelijke werkelijkheid van alledag met enige hetzelfde doel: gezelligheid op niveau.
regelmaat af te wisselen met de gezelligheid
van een sociëteitsleven. Tien jaar geleden Sociëteit De Witte
is een groep oud-Virgilianen, leden van Deze sociëteit bestaat al meer dan twee
de gerenommeerde Haagse sociëteit De eeuwen, opgericht vóór de Napoleontische
Witte, overgegaan tot de oprichting van de tijd. Zij beschikt over een imposant
Alcuintafel. Dit is een van de vele tafels, te sociëteitsgebouw aan het Plein in Den Haag
vergelijken met onderverenigingen, van De en over een stijlvol paviljoen met zeezicht
Witte. Deze Alcuintafel bestaat momenteel in Scheveningen, dat gedurende de zomer
uit enkele tientallen oud-Virgilianen, die -in gebruikt wordt wanneer het gebouw aan
de entourage van De Witte en al dan niet het Plein gesloten is voor onderhoud.
vergezeld van partner- regelmatig borrelen
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In het verleden was het lidmaatschap
voorbehouden aan hoge ambtenaren, adel
en militaire officieren, allen mannen. Hoewel
er nog steeds formele toelatingsprocedures
zijn (ballotage) is De Witte tegenwoordig
toegankelijk voor een “breder” publiek:
ingenieurs en anderen uit het bedrijfsleven
zijn meer dan welkom en dames vormen
inmiddels 30% van het ledenbestand.

Informatie
Woon je in (de omgeving van) Den Haag
en is je belangstelling gewekt, aarzel dan
niet om contact op te nemen met een van
ondergetekenden:
Wim Kokxhoorn
wim@kokx.com

Jos Theunissen
Ondanks deze “modernisering” wordt nog wèl jmh.theunissen@xs4all.nl
vastgehouden aan stijl en omgangsvormen.
Zo hebben wij ons te conformeren aan de
dresscode: jasje-dasje voor de heren en de
dames niet al te bloot.
De Witte heeft een rijk spectrum
aan faciliteiten en activiteiten: een
indrukwekkende
bibliotheek
en
dito
biljartzaal en stijlvolle dinerruimtes. Vrijwel
dagelijks zijn er bijzondere activiteiten:
interessante lezingen, feesten, familiediners.

Sociëteit De Witte
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Jan Somers
Erelid van Virgiel
Jan Somers was Veritijn, maar woont
inmiddels al meer dan 40 jaar tegenover
Alcuin. Als lid van het bestuur van de
Sint Barbara Stichting (SBS) is hij door
zijn betrokkenheid bij de de vereniging,
de sociëteit en de buurt op 29 juni 2019
aangesteld als erelid van Virgiel.

Jan Somers’ betrokkenheid bij Virgiel Daar zitten junioren en senioren tegenover
‘Virgiel heeft mij vrienden voor het leven
opgeleverd. Na het vertrek van Harry Peels als
moderator, ontstond er commotie in de buurt
over de plannen van het studentenpastoraat
aangaande de bestemming van OD18. De
SBS was van mening dat ook iemand uit de
buurt bestuurslid moest worden van de SBS.
Destijds was ik actief bij de Jessekerk en
was ik ook al betrokken bij de buurt. Ik heb
op verschillende gebieden kunnen helpen.
Zo kon ik mijn ervaring vanuit mijn functie
bij het ministerie van binnenlandse zaken
gebruiken om te adviseren op het gebied
van personeelszaken. Daarnaast kon ik ook
ondersteuning bieden aan de juridische
kant. De vergaderingen zijn altijd erg leuk.
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elkaar in de regentenkamer en zo ontmoet
je veel nieuwe mensen.’

Keuze voor Jan Somers
Huug
Kamerbeek (Voorzitter
DB121)
omschrijft Somers als een man die veel
verschillende rollen aan heeft genomen om
Virgiel te helpen. Met zijn humor en energie
is hij enorm betrokken gebleven met alle
vrijwillige taken die hij onderneemt. Jan
Somers is daarom voorgedragen tijdens de
Algemene Ledenvergadering van Virgiel.
Ook de Oud Leden Commissie was hierbij
aanwezig en was na de uiteenzetting van
het Dagelijks Bestuur overtuigd dat Jan
Somers een terecht erelid zou zijn. Nadat de

“In zekere zin is Virgiel ook een weeshuis: jongeren komen hier en
Delft studeren, soms ver van hun ouderlijk huis, en bouwen een
ander leven op. Zij maken nieuwe vrienden, en die zijn meestal
voor het leven.”
“...over het algemeen overheerste het gevoel dat men bezig is met
de toekomst en idealen heeft. Dat is het belangrijkste wat Virgiel zijn
leden kan bieden. Daarom zijn studentenverenigingen belangrijk. En
daarom heb ik de afgelopen jaren, met steun van Nelly, van harte
bijgedragen aan de werkzaamheden van de SBS.“

meerderheid van de zaal met hun voeten had
getrappeld, werd besloten dat Jan Somers
daadwerkelijk tot erelid gevraagd zou
worden. Vervolgens werd meneer Somers
gebeld door Huug Kamerbeek of hij langs
mocht komen in verband met een probleem
in de buurt. Dit bleek een smoesje, want
de volgende ochtend stond het voltallige
Dagelijkse Bestuur in vol ornaat voor zijn
deur. Er werden toen rond half 12 ‘s ochtends
al twee flessen champagne geopend!

gevolgd door
sociëteitszaal.

een

ceremonie

in

de

Tijdens deze ceremonie heeft meneer Somers
een speech gehouden, waaruit enkele
passages hieronder zijn weergegeven.
Na de officiële ceremonie vond een diner
plaats voor alle genodigden.
Al met al was het een bijzondere dag. De
burgemeester heeft daarnaast nog een leuk
berichtje geplaatst op haar Twitter-account:

Ceremonie
Bij de ceremonie was naast de eregast een
groot gevarieerd publiek aanwezig; het
Dagelijkse Bestuur 121, andere ereleden, de
besturen van zowel de Sint Barbarastichting
als de Reünistenvereniging, vrienden van
Veritas, Virgilianen, buren, familie en tot
slot, niemand minder dan de burgemeester
van Delft, Marja van Bijsterveldt. Meneer
Somers en het voltallige bestuur waren
chique gekleed in rokkostuum of avondjurk.
De dag begon met een borrel op Alcuin,
“Tijdens dit feest (het eeuwfeest in 1998, Chateau van Versaille) voerden
Nelly en ik een grondige verkenning van de Orangerie uit. Op een niet voor
iedereen toegankelijke plek zagen wij een plattegrond hangen waarop de
arrangementen van die avond waren opgetekend. Die nemen we mee, zei
Nelly en terwijl ik op de uitkijk stond, peuterde ze het los. Deze plattegrond
heeft al die tijd op onze zolder gelegen in afwachting van een passende
gelegenheid om het aan Virgiel te schenken. Welnu, vandaag is zo’n
gelegenheid.”
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Oproep aan duurzaamheidsprofessionals
onder oud-leden en reünisten
Help Virgiel de duurzaamste vereniging van Nederland te
worden.

De
Carmina
is
een
uitgelezen
gelegenheid om onze oud-leden en
reünisten op de hoogte te houden
van alle ontwikkelingen omtrent de
verduurzaming van onze vereniging
en
sociëteit.
In
onze
vorige
duurzaamheidsnieuwsbrief
in
de
Carmina van maart j.l. hebben we
uiteengezet wat we in samenwerking
met
de
Sint
Barbara
Stichting
ondernemen.
Ter
herinnering:
vanwege onze technische achtergrond
hebben we de ambitie in 2020 de
duurzaamste
studentenvereniging
van Nederland te zijn.

Lopende projecten en meerjarenplan
voor de sociëteit
Een mooie en stevige ambitie. Wat betreft
het gebouw is Virgiel reeds goed op weg,
middels een aantal (lopende) concrete
projecten. De Groene Grachten, adviseur
en uitvoerbegeleider in het verduurzamen
van historische gebouwen, heeft speciaal
voor Alcuin een rapport geschreven
waarin mogelijkheden voor verduurzaming
van het pand uiteengezet worden. De
luchtbehandelingsinstallatie, bedoeld om
warmte terug te winnen en de luchtkwaliteit
te verbeteren, is in oktober gereed. Ook
worden de opties voor het plaatsen van
zonnepanelen nu bekeken (het aanvragen
van vergunningen voor een monument is
niet 1-2-3 voor elkaar).
Daarnaast is er in samenwerking met
de Sint Barbara Stichting (SBS) een
meerjarenplan
opgesteld
waarin
de
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duurzaamheidsprojecten voor de komende
vijf jaar staan beschreven en begroot, zoals
de realisatie van een warmte- en koudeoplsag
en het verduurzamen van studentenhuizen
in het SBS-bestand. Kortom, het balletje
rolt, maar er is nog een lange weg te gaan.

Maken stap van gebouw naar
vereniging
Voor
het
predicaat
‘duurzaamste
studentenvereniging van Nederland’ is alleen
een duurzaam pand echter niet voldoende.
Voor het verduurzamen via zaken als het
gebruik van het pand, het reduceren van
afvalstromen en hergebruik van materialen is
(naast wat we hebben opgesteld met de SBS
voor het pand) een specifiek beleid nodig;
het vergroten van bewustwording onder de
leden en uiteindelijk gedragsverandering.
Iets wat overigens vaak makkelijker gezegd
dat gedaan is.

Kennis
oud-leden
en
reünisten
ontsluiten (via o.a. Virgiel Academy)
beide
aspecten
wat
betreft
Voor
verduurzamen, zijnde het gebouw en de
bijdrage van leden, doen we graag een
beroep op de oud-leden en reünisten van
Virgiel. De kennis die bij hen ligt kunnen we
benutten voor deze bewustwording én voor
verdere verduurzaming van onze sociëteit.
Een relatief nieuw initiatief voor het
ontsluiten van die kennis en ervaring vanuit
onze voorgangers is de Virgiel Academy
(www.virgielacademy.nl).
Met
Virgiel
Academy kunnen we reünisten een podium
bieden en zo hun kennis laten delen met
de technische student van vandaag. Onder
andere op het gebied van duurzaamheid.

duurzaamheid@virgiel.nl

Help mee Virgiel verduurzamen: meld
je aan via duurzaamheid@virgiel.nl
Vanuit het principe ‘voor en door Virgilianen’
horen we daarom graag van je. Mocht
je interesse hebben in het leveren van
een bijdrage in de vorm van technisch
advies, advies voor het verduurzamen
van Virgielhuizen of het creëren van
bewustwording onder Virgilianen, mail dan
naar duurzaamheid@virgiel.nl. Laat liefst
ook weten op welk vlak je graag bijdraagt
(technisch, beleid voor de vereniging,
bewustwording etc.), waar je expertise ligt
en of je eens een Virgiel Academy-training
wilt geven. Wij nemen vervolgens contact
met je op. Spreek ons ook gerust aan op
de aankomende reünie. We kunnen jullie
kennis en ervaring goed gebruiken.

We kunnen jullie kennis en ervaring
goed gebruiken!
Ook namens de Sint Barbara
Stichting, Ruben van het Kaar
Penningmeester A en Quentin van
der Molen Commissaris van den
Inventaris K.S.S. Alcuin

“Voor en door Virgilianen”
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Nieuws uit Delft
Huis van Delft
De spoorzone in Delft is inmiddels al meer dan tien jaar in verbouwing. In de
eerste Carmina van 2018 is reeds ingegaan op de plannen voor dit gebied. Een
van de meest prominente gebouwen van dit project zal het zogenaamde “House
of Delft” worden. De koop- en realisatieovereenkomst hiervoor is eind maart
dit jaar ondertekend en daarmee kan de ontwikkeling nu starten. Het wordt
gebouwd op het nu nog open veld naast het stationsgebouw.
De basis voor dit markante bouwwerk wordt gevormd door de zogeheten ‘KLM-huisjes’,
de bekende delftsblauwe huisjes die de vliegmaatschappij uitdeelt aan klanten. De kop
van het gebouw zal de vorm hebben die lijkt op drie Delftse huizen van ongeveer twintig
meter hoog. Aan de zijkant, de kant van de Houttuinen, komen drie hoge glazen ateliers,
als uitsnede van zeven inverse huizen.
Deze ateliers moeten iets vertellen over de pioniers van
Delft. Hiermee wil men laten zien dat Delft nog meer te
bieden heeft dan het nu al zeer beroemde Delfts Blauw.
Delen van het gebouw verwijzen naar onder anderen
Johannes Vermeer, Hugo de Groot en Piet Hein, Antoni
van Leeuwenhoek en Reinier de Graaf. Al met al moet het
een visitekaartje van de stad worden, dat bezoekers direct
kunnen zien wanneer ze het station uitlopen.
House of Delft zal zeer divers ingevuld worden. In het gebouw
komen onder andere ateliers met een publiek programma,
werkruimtes voor innovatieve bedrijven, startups en
horeca. Ook zal er ruimte zijn voor koopwoningen in de
vorm van atelierwoningen, zijn er ontmoetingsruimtes en
komt er een ondergrondse parkeergarage.
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Nieuws uit Delft
Bezoek van de koning
Eerder dit jaar kreeg de universiteit van Delft hoog bezoek. Koning WillemAlexander kwam langs op een seminar van Microsoft en TU Delft en opende het
gloednieuwe Microsoft Quantum Lab Delft.
Dit deed onze koning samen met prof.dr.ir. Kouwenhoven. Leo Kouwenhoven is cum
laude afgestudeerd en heeft in 2007 de Spinozapremie gewonnen voor zijn doorbraken
in de kwantumwereld. Hier hing een prijs aan vast van 1,5 miljoen euro, dat geheel naar
eigen invulling mocht worden uitgegeven aan onderzoek. Na zijn eigen onderzoeksgroep
QuTech te hebben gehad, nam Microsoft hem in dienst en uiteindelijk is er besloten om
samen met de TU Delft een nieuw lab op te richten waar onderzoek gedaan wordt naar de
kwantumcomputer.

Technische achtergrond
De kracht van de kwantumcomputer berust met name op het Majorana-deeltje. Dit deeltje werd al in 1937 ontdekt, maar professor Kouwenhoven en zijn team bewezen pas in
2012 het bestaan ervan. Het bijzondere aan het Majorana-deeltje is dat het zijn eigen
antideeltje is. Het is bijzonder geschikt om als basis voor qubits te dienen, omdat het
zeer stabiel is. Een normale bit kan alleen 1 óf 0 betekenen in een computer, maar deze
qubit kan zowel 1 als 0 tegelijk zijn.
Vanwege deze bijzondere eigenschap kan de kwantumcomputer potentieel gebruikt
worden voor zeer complexe vraagstukken, die normale computers niet zomaar kunnen
oplossen. Dit is voornamelijk het geval voor simulaties, omdat hier vaak onzekerheden
bestaan. Juist bij die onzekerheden komt het goed van pas als zo’n qubit een 1 en een 0
tegelijkertijd kan zijn.
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Virgiel Academy
Waarde reünisten,
In de vorige Reünisten Carmina vertelden we jullie over het nieuwe initiatief ‘Virgiel
Academy’. Met dit initiatief bieden we onze leden meer op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling door de kennis en ervaring van jullie – de reünisten van Virgiel – te benutten
en terug te geven in de vorm van trainingen en lezingen.
Tijdens het schrijven van het vorige stuk waren wij, Benthe, Joppe en Kirsten van Dagelijks
Bestuur 121, nog druk bezig met het duidelijk krijgen van de wensen van onze leden en
het aanbod vanuit reünisten. Nu, een halfjaar later, is Virgiel Academy feestelijk geopend
met een groot symposium op Virgiel en hebben de eerste trainingen plaatsgevonden. Lees
in dit stuk alles over wat er al heeft plaatsgevonden en wat we verder van plan zijn!

Opstart
Begin dit kalenderjaar zijn
we aan de slag gegaan
met
het
concretiseren
van het bestaande idee
van Virgiel Academy. Er is
een uitgebreide enquête
gehouden onder Virgilianen
over
de
verschillende
vlakken van persoonlijke
ontwikkeling waarin je je
als student kan ontwikkelen
binnen en buiten je studie.
Hieruit kwam een lijst met
vaardigheden die volgens
Virgilianen nog onvoldoende
aan bod komen in studie- of
commissiewerk.

Eerste test-trainingen van
Maarten Stoffers hielpen
ons verder duidelijk te
krijgen wat er allemaal komt
kijken bij het verzorgen
van trainingen. Aan de
hand van de feedback op
deze
trainingen
hebben
we de rest van het aanbod
uitgestippeld.

De opening

Op 6 juni waren we we
klaar voor een feestelijke
opening om het initiatief
Virgiel Academy echt op de
kaart te zetten! Met een dag
bestaande uit drie trainingen
en een symposium in de
Met de hulp van onder andere Sociëteitszaal werd Virgiel
de Raden van Bestuur, Academy officieel geopend.
de Ronde Tafel, reünisten
Maarten Stoffers (1980) In
de
namiddag
gaf
en Ruben Kranendonk, de Hélène Webers (1997) een
Bildung Academie en de TU training over ‘Persoonlijk
Delft zijn we tot een visie voor Leiderschap’,
Roland
Virgiel Academy gekomen Broekhuizen (1984) over
waarmee we concreet aan ‘Groepsdynamiek’
en
de slag konden.
Maarten Stoffers (1980)
heeft Virgilianen getraind op
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het gebied van ‘Visiegericht
Leidinggeven’.
Het Symposium dat ’s
avonds volgde had het
thema ‘veranderen’ en werd
geleid door Arthur Tolsma.
Arthur Tolsma kwam in
1999 aan bij Virgiel en
begon acht jaar later zijn
eigen startup ‘Greetinq BV’.
Nadat hij hiermee in 2009
een nationale TV-show won,
werd hij gezien als succesvol
Nederlands
ondernemer.
Vier maanden later was
hij echter bijna failliet en
moest hij het hele bedrijf
reorganiseren. Vanuit zijn
ervaring met pitchen en zijn
doorzettingskracht waardoor
hij zijn bedrijf uit het
faillissement kreeg, werd hij
coach voor andere start-ups
(onder andere in Delft) en
schreef hij het boek ‘Startups
& Downs’ (januari 2014).
Het thema veranderen kon
door niemand beter ingeleid
worden dan door deze jonge
reünist van Virgiel!

De eerste gast van de
avond was reünist Mark
van Baal uit 1987. Vanuit
zijn eerste ervaringen van
veranderen op Virgiel tot
latere ervaringen binnen
het bedrijfsleven en als
journalist, is hij inmiddels
een schoolvoorbeeld voor
hoe je als individu een grote
verandering teweeg kan
brengen. Met zijn initiatief
‘Follow This’ heeft hij ervoor
gezorgd dat Shell sneller
gaat verduurzamen en is
hij inmiddels bekend over
de hele wereld. Via zijn
initiatief kunnen mensen
namelijk ‘Groene aandelen’
van Shell kopen, waardoor
Follow
This
inmiddels
voldoende aandelen heeft
om zelf onderwerpen te
kunnen agenderen op de
jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.
Op
deze
manier heeft Mark ervoor
gezorgd dat verduurzaming
binnen Shell een groter
thema is geworden en
streeft hij ernaar om Shell
– en uiteindelijk ook vele
andere oliemaatschappijen
– te laten voldoen aan de
klimaatdoelen van Parijs.

Na Mark van Baal werd
het podium bestegen door
Ben Tiggelaar. Alhoewel
hij geen reünist is, is hij
zeker een expert in het
gebied van veranderen en
onder menig reünist vast
bekend dankzij zijn ‘MBA in
One Day’ seminars. In een
interactieve
presentatie
over zijn meest recente
boek ‘De Ladder’ nam hij
tijdens
het
symposium
alle Virgilianen mee in de
wereld van het veranderen
van je eigen leven en gaf
hij handvatten waar menig
Virgiliaan meteen al mee
aan de slag kon.

En verder…
Komend
(college-)jaar
zullen Samuel Bronkhorst,
Anne Moonen en Astrid
Rots van Dagelijks Bestuur
122 het stokje van ons
overnemen
en
verder
gaan met het invullen van
Virgiel Academy. De eerste
activiteit staat alweer op de
planning – Bart Verhaagen
komt twee trainingen geven
die in het teken staan van
effectief communiceren – en
we zijn altijd op zoek naar
meer reünisten met een
gaaf verhaal!
Heb je zelf dus een idee voor
het geven van een training,
lezing of iets anders? Neem
een kijkje op onze website
virgielacademy.nl of neem
contact met ons op via info@
virgielacademy.nl!
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3e jaar Reünisten Toezicht Orgaan bij de KMT
De afgelopen drie jaar heeft een twintigtal reünisten
toezicht gehouden op de Kennismakingstijd van Virgiel.
Het bestuur en de betrokken verenigingscommissies
voeren de afgelopen jaren verbeteringen door in de
organisatie van de KMT. Daar waar eerst de nadruk leek
te liggen op “stroef”/ “zuur” zijn, is er nu een doordacht
programma waarin kennisgemaakt wordt met de
vereniging en haar leden. Het Reunisten Toezichts Orgaan
(RTO) is een belangrijke schakel in die verbeteringen.

Aanleiding

Veiligheid en Gezondheid

In 2016 heeft een incident
plaatsgevonden. Een aspirant
lid (AL) ging met verschijnselen
van een hersenschudding naar
huis. Aldaar is een hulpdienst
gebeld. De TU vernam van dit
incident via de hulpdiensten,
niet via het bestuur. Toen enkele
verzoeken naar de toedracht
onbeantwoord bleven, heeft
de TU maatregelen genomen
tegen
Virgiel,
waaronder
uitsluiting van de OWee en
een eis voor meer toezicht.
Virgiel heeft hiervoor reünisten
gevraagd, middels een oproep
aan de oud-leden.
De vraag aan hen was; komt
de manier waarop de KMT
wordt
gehouden
overeen
met de doelstellingen die de
vereniging
daarvoor
heeft
opgesteld? Meer specifiek: let
op veiligheid, gezondheid en
maatschappelijk verantwoord
gedrag.

Qua veiligheid en gezondheid
bleek het bewustzijn reeds
in 2017 goed aanwezig. Er
werd gelet op EHBO, slapen in
geventileerde ruimte, etc. Een
enkele keer heeft het toezicht
gewezen op slaaptekort door
een uitloop op het programma.
Dit werd direct hersteld.
Ook heeft Virgiel simpele
gedragsregels opgesteld. Zo
is lichamelijk contact met de
AL niet toegestaan en mag
het hoofd van de AL niet lager
komen dan de bovenkant
van de lambrisering in de
sociëteitszaal.

Maatschappelijk
verantwoord gedrag
Om
een
voorbeeld
te
noemen van maatschappelijk
verantwoord
gedrag:
bij
ons eerste toezicht werd
een AL toegesproken in een
afzonderlijke ruimte door twee
ouderejaars. Ondanks dat dit
goed bedoeld kan zijn, kan het
in afzondering van de groep
zijn achteraf anders uitgelegd
worden. Dit soort gesprekken
zijn nu afgeschaft. Verder
beperkt de gedragsregel ‘geen
lichamelijk contact’ vermeend
fysiek geweld.

Suggesties en adviezen
Het moge duidelijk zijn dat
vroeger dingen anders waren
op Virgiel. Echter zijn het de
leden van nu die bepalen hoe
Virgiel en haar KMT is. Het doet
ons deugd dat veel adviezen
van de reünisten ter harte zijn
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genomen! In ons eerste jaar
vonden we dat het doel van veel
activiteiten “stroef zijn” was.
We hebben toen gesuggereerd
bij elk programmaonderdeel
“waarom?” te vragen. Mogelijk
mede door onze opmerkingen
zien we nu na twee jaar een
doordacht programma.

Wat is er bereikt?
De Kennismakingscommissie,
de
Eerstejaarscommissie
en de Logistieke commissie
organiseren onder leiding van
het Dagelijks Bestuur van Virgiel
een KMT die veel beter past
in onze huidige samenleving
dan zo’n vijf jaar geleden. Het
RTO levert daar al drie jaar
een belangrijke bijdrage aan.
Door de aanwezigheid van
een aantal reünisten bij het
kamp en bij de activiteiten op
de sociëteit lijkt een natuurlijk
kader te zijn ontstaan.
Wij hebben ervan genoten door
met ons toezicht een bijdrage
te mogen leveren aan deze
prachtige vereniging!
Wilfrith van der Meer
Jeroen Wagenaar
Denie Andriessen

Informatie

STV/CUB VAN 100

katholieke studentenvereniging

SANCTUS VIRGILIUS

STICHTING TOP VIRGILIAAN

CLUB VAN 100

De TU Delft stimuleert de student om zich ook naast het
reguliere studiecurriculum in te zetten op verschillende fronten.
Om deze reden biedt de TU Delft een financiële vergoeding
aan om studievertraging te compenseren. Deze vergoeding
wordt Regeling Profileringsfonds (RPF)genoemd.

De Club van 100 ondersteunt
het financieel mogelijk maken
van commissiewerk tezamen
met de Reünistenvereniging.
Een eventuele bijdrage vanuit
reünisten maakt dat nog
meer Virgilianen zich actief
in kunnen zetten voor de
vereniging!
Elk kwartaal word je op de
hoogte gehouden van de
ontwikkelingen. Daarnaast is
er jaarlijks een borrel voor de
Club van 100 leden!

De financiële compensatie bestaat uit het toekennen van één
of meer zogenaamde RAS-maanden. Een commissiemaand is
115 euro en een bestuursmaand is 251 euro in het collegejaar
2019-2020. Het Dagelijks Bestuur van Virgiel krijgt van de
TU Delft jaarlijks een RPF-maandenbudget, dat afhankelijk is
van het aantal leden. Deze maanden worden verdeeld over de
bestuurs- en commissieleden.
De RPF-faciliteit vanuit de TU Delft wordt helaas steeds verder
versoberd als gevolg van bezuinigingen en valt mogelijk op
termijn weg. Daarom hebben de besturen van Virgiel en de
Reünistenvereniging (RV) besloten de koppen bij elkaar te
steken en een nieuw steunfonds op te richten: de Stichting
TOP-Virgiliaan (STV).
Hoe is STV georganiseerd?
Het bestuur van de STV bestaat uit vijf leden. De voorzitter,
secretaris en penningmeester worden benoemd door de RV.
Twee commissarissen worden benoemd door Virgiel en maken
deel uit van het Dagelijks Bestuur. In het jaar 2019-2020 zijn
dit Samuel Bronkhorst (Commissaris Extern) en Flore Rens
(Penningmeester B). Verder kent de STV een Commissie
Beoordeling van Aanvragen, die bestaat uit drie oud-Virgilianen
die ten minste vijf jaar oud-Virgiliaan zijn.
Hoe werkt de regeling?
De STV sluit zoveel mogelijk aan bij de RPF van de TU Delft.
Het STV-bestuur bepaalt elk jaar hoeveel budget beschikbaar
is: het aantal uitkeringen en de hoogte van de uitkering. Net
zoals nu het geval is, verdeelt het Dagelijks Bestuur deze
uitkeringen over bestuurs- en commissieleden. Een student
die een uitkering van de STV wil ontvangen, vraagt deze
aan bij de Commissaris Extern. Om een uitkering te kunnen
ontvangen dien je aan dezelfde voortgangseisen (75%
studievoortgang) te voldoen als voor de RPF regeling. De
Commissie Beoordeling van Aanvragen toetst de aanvraag en
adviseert het STV-bestuur over toekenning en betaling.

Club van 100 lid worden?
Mail naar extern@virgiel.nl
om je aan te melden voor de
Club van 100. De hoogte van
de bijdrage is volledig zelf te
bepalen, zonder minimum.
Ook is het mogelijk om
het niet jaarlijks te laten
incasseren, maar zelf de
bijdrage te doen.

Bij deze nodigen we je
van harte uit voor de ...

Reünie 2019
Zaterdag 23 november

De inschrijvingen zijn vanaf heden
geopend. Zie de inschrijvingsmail.
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promo reunie
En fotos hiernaast
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OWee
op Virgiel

Zoals al vele jaren het geval is, begon ook dit
academisch jaar weer met de openingsweek,
beter bekend als de OWee. Elk jaar komen er weer
nieuwe programmaonderdelen bij en verdwijnen
anderen, wat ertoe heeft geleid dat de OWee
keer op keer weer anders is. Graag geven wij een
impressie van hoe het er tegenwoordig uitziet,
zowel in Delft als op Virgiel zelf.
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OWee

in Delft

Zondag
Dagprogramma
Ontvangst in Delft
Avondprogramma
Openingsfeest op de
campus

Maandag
Dagprogramma
Delft City Escape
Informatiemarkt
Avondprogramma
OWeekenings feest

Dinsdag
Dagprogramma
Collegetour
Verenigingen Forum

Woensdag
Dagprogramma
Backstage Campus Tour
Cantus

Avondprogramma
Openluchtbiscoop
Kroegentocht

Avondprogramma
Feesten op verenigingen

Donderdag
Dagprogramma
Brunch

Ook dit jaar hebben we met Virgiel Theater weer een schitterende show op de planken gebracht. Op 2, 3 en 4 juni hebben we de musical ‘Urinetown’ mogen opvoeren
voor geweldig enthousiaste toeschouwers in Theater De Veste te Delft. Na zeven
maanden werken met meer dan 50 deelnemers, waaronder ons kostuumteam, het
decorteam, onze band, de dansgroep en de cast, hebben we onder leiding van ons
zeer professioneel artistiek team een prachtig verhaal verteld over liefde, revolutie
en een gigantisch tekort aan water. Dit geheel werd besprenkeld met een goede dosis toilethumor (wel te verwachten met een naam als zeikstad de musical) en prachtige muziek.
Natuurlijk staat Virgiel Theater aankomend jaar weer paraat met een nog nader te
bepalen geweldige show. We hopen jullie allemaal te zien op 1 en 2 juni in Theater
De Veste!
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Amsterdamborrel

Bierbeklimming
In
juni
hadden
we
een
jonge
reünistenborrel op onze eigen sociëteit
Alcuin. In de Methusalem beklommen
wij de speciaalbierladder naar een steeds
zwaarder biertje. We begonnen met
een Rookkapje, gebrouwen door onze
huisbrouwerij de Bolle Paep. Vervolgens
dronken wij een IJwit van brouwerij ‘t IJ.
Als derde hadden wij een La Chouffe, een
Belgisch biertje. Wij sloten af met een
Straffe Hendrik, ook een Belgisch biertje
van brouwerij de Halve Maan uit Brugge.
Deze was door menig bezoeker de
volgende dag nog te voelen. De biertjes
werden ondersteund door een Nederlands
en een buitenlands kaasplankje.
De avond stond in het teken van reünisten,
maar oud-leden en ouderejaars leden van
Virgiel waren ook welkom. Deze laatste
groep wilden wij kennis laten maken met
de Reünistenvereniging, zodat ook zij zich
na het uitschrijven bij Virgiel aansluiten
om de vele leuke activiteiten mee te
pakken en betrokken blijven!

In mei vond weer een regioborrel plaats,
ditmaal in het Deliriumcafé in Amsterdam.
Na successen in Den Haag en Rotterdam
vonden wij het dit keer wederom erg
gezellig. Onder het genot van lekkere
(speciaal)biertjes en bitterballen zijn weer
veel herinneringen van vroeger opgehaald.
Er wordt nu al gekeken naar een eventuele
locatie voor de volgende regioborrel. Als
je zelf ook graag zo’n borrel bij jou in de
buurt wilt of interesse hebt om zoiets te
organiseren met eventuele hulp van ons,
laat het ons dan weten!

Deliriumcafé

Methusalem
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Agenda
Activiteiten van de Reünistenvereniging in 2019/2020 die tot nu toe zijn vastgelegd.

2019
23 november

Reünie

2020
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10 januari

Regioborrel

18 januari

Algemene Ledenvergadering

7 maart

Vagevuurvorrel

15 april

Reünistencarmina voorjaar

5 juni

Ouder-kind borrel

Eindredactioneel
Beste Reünisten,
Jullie zijn alweer op de laatste bladzijde van
deze Reünisten Carmina beland. Deze keer
echt de allerlaatste Carmina Burana die ik
ga maken. Samen met Thomas heb ik vorig
jaar vijf Carmina’s voor de leden van Virgiel
geschreven en dit jaar ook nog twee voor
jullie, met de gehele Oud Leden Commissie.
Maar het is het nu echt ten einde! Komend
jaar zal ik mijn InDesign programma toch echt
minder gaan gebruiken. Persoonlijk heb ik er
altijd van genoten de Carmina’s te maken,
samen met een groep enthousiaste Virgilianen,
die na zo’n jaar ook nog eens goede vrienden
van je worden. Stiekem breng je namelijk wel
echt veel tijd met elkaar door. Ik kijk ook al uit
naar het weekend van januari, waarin we met
z’n vijven een afsluitend weekendje weg gaan.
Gelukkig mogen wij met de Oud leden
Commissie nog eventjes door tot de reünie,
waar we jullie allemaal hopen te zien. “Tja, we
blijven papen.”

Graag wil ik alvast mijn lieve
commissiegenoten bedanken voor dit
geweldige jaar dat we zo samen hebben
neergezet!
Bedankt Thomas voor je droge grappen, goede
humor en waanzinnige weetjes door het jaar
heen. Julia bedankt voor je goede leiderschap
en goede stalksessies, voor wanneer er op
het laatste moment stukken nog steeds niet
binnen waren. Bram bedankt voor je nuchtere
mening, kooktalenten en het altijd fanatiek
aanwezig zijn. Bedankt Luuk voor je InDesign
skills en altijd gezellige gesprekjes, veel plezier
bij Motown movement.
En natuurlijk bedankt Reünistenbestuur, voor
de gezellige vergaderingen, etentjes en BBQ.
Hieronder nog een paar mooie foto’s van ons
door het jaar heen. Ik heb ervan genoten!
Met Virgiliaanse groet,
Anouk van Lottum
Commissaris Carmina
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Boeken die
altijd gezien
worden
Wij zijn in staat om
de meest creatieve
vragen te vertalen in
passende oplossingen.

Onze voordelen:
Volledige begeleiding
Gratis InDesign workshop
Telefonisch advies
Controle bestanden
Digitale proef

Vestiging Zuid
Marktveld 7 | 5261 EA Vught
Vestiging Midden
Duwboot 28 | 3991 CE Houten
+31 (0)13 523 93 70
info@perfectbook.nl
www.perfectbook.nl
PerfectBook is een onderdeel van:
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