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Sponsorinformatie Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit

Voorwoord
In deze brochure willen wij ons graag aan
u voorstellen. Wie en wat bereikt u
eigenlijk door onze sponsor te worden?
Ook bieden wij u graag een aantal
samenwerkingsmogelijkheden.
Maar
buiten deze mogelijkheden staan wij
volledig open voor uw ideeën. Graag
treden wij met u in contact om ons
beider wensen tot een mogelijke
samenwerking te brengen.

Vereniging
Op 1 oktober 1964 werd de Vereniging
van Chemie Studenten aan de Vrije
Universiteit (VCSVU) opgericht. Sindsdien
ondersteunt zij de belangen van de
studenten
Farmaceutische
wetenschappen aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam. En dat in de breedste zin
van het woord ‘ondersteunen’: wij
proberen niet alleen een aangenaam
sociaal klimaat te bieden, maar ook te
waken over de opleiding van de studenten
en te helpen bij de oriëntatie op de
arbeidsmarkt.
De vereniging wordt aangestuurd door het
bestuur. Een groot deel van onze 350
leden stelt zich actief op in één of
meerdere commissies, en organiseert een
groot aantal activiteiten. Hierbij kunt u
denken aan lezingen en excursies. Verder
worden
er
ook
evenementen
georganiseerd die het sociale aspect
vervullen van de studenten.

Opleiding
De BSc Farmaceutische wetenschappen,
MSc Chemistry en MSc Drug Discovery and
Safety vallen allen onder de VCSVU. De
bachelor Farmaceutische wetenschappen
is voornamelijk gericht op de organische

chemie maar biedt daarnaast ook andere
chemische richtingen. Bij deze bachelor
worden de studenten zeer breed
opgeleid.
In de eerste drie jaar van de studie, de
bachelorfase, krijgt de student een brede
basiskennis toegereikt en ontwikkelt hij
of
zij
een
aantal
academische
vaardigheden. Na het behalen van het
bachelordiploma specialiseert de student
zich tijdens de tweejarige masterfase.
In deze masterfase kan de student
bovendien kiezen uit vier profielen.
Het merendeel van de studenten kiest
voor het onderzoeksprofiel. Daarnaast
kiest een groeiend aantal studenten voor
het
communicatie-,
educatieof
maatschappijprofiel. Onze afgestudeerde
studenten komen dan ook op zeer
uiteenlopende werkplekken terecht. Meer
informatie over de opleidingen en de
specifieke afstudeerrichtingen kunt u
vinden op www.chem.vu.nl.

Mogelijkheden
Er zijn verschillende mogelijkheden om
uw bedrijf onder de aandacht te brengen
van onze studenten. Hieronder vindt u
enkele mogelijkheden.
Nieuwe Binding (NB)
De Nieuwe Binding (NB) is een
nieuwsbrief van de vereniging en wordt
maandelijks uitgegeven. Het blad is
volledig in kleur, A4-formaat en telt
gemiddeld
2
pagina’s.
Uiteraard
ontvangen al onze leden, donateurs,
zusterverenigingen en sponsoren een
digitaal exemplaar. Daarnaast krijgen ook
alle medewerkers van de afdeling
Farmaceutische wetenschappen een NB.
Zo worden niet alleen de studenten, maar
ook de wetenschappelijke staf en de
assistenten in opleiding (aio’s) bereikt.
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Adverteren in de NB is de ideale manier
om uw bedrijf onder de aandacht te
brengen van al onze leden én de
wetenschappelijke staf van onze afdeling.
U kunt ook denken aan het plaatsen van
een advertorial, interview of bijvoegen
van uw eigen flyer.
Website
De
website
www.vcsvu.nl
wordt
regelmatig door onze studenten bezocht
om het laatste nieuws, de digitale
tentamenbundel, de activiteitenagenda
en het fotoalbum te raadplegen. Ook is er
informatie te vinden over de vereniging
en de commissies. Daarnaast is de
website in het Engels beschikbaar om ook
de internationale studenten te bereiken.
De website is ideaal voor het plaatsen van
een banner, logo of vacature in onze
vacaturebank.
Boekverkopen
Aan het begin van elke studieperiode
verzorgt de VCSVU een boekverkoop voor
de bachelorstudenten. Hiermee worden
alle eerste-, tweede- en derdejaars
studenten bereikt. Daarnaast kunnen de
masterstudenten hun boeken gedurende
het hele collegejaar bij ons bestellen met
korting. U kunt de studenten attenderen
op uw bedrijf door het bijsluiten van uw
flyer.
Lezingen, excursies en workshops
Door het geven van een (lunch)lezing of
workshop kunt u op een zeer directe
manier in contact komen met onze leden.
Vaak geeft het de studenten een goed
beeld
van
uw
bedrijf
en
de
bedrijfsactiviteiten. Daarnaast kunnen de
studenten rechtstreeks vragen stellen.
Maar het is voor de studenten misschien
nog wel leuker om op bezoek te gaan bij
uw bedrijf: tijdens een excursie kunnen
zij een kijkje nemen achter de schermen.

Mailing & Postmailing
U kunt onze leden ook bereiken door een
digitale mailing of een mailing per post.
In overleg kunt u uw eigen e-mailbericht
laten doorsturen naar onze leden, of zelf
de post aanleveren. Eventueel kunt u
daarbij een selectie laten maken op
bijvoorbeeld studiejaar.
Activiteiten & Evenementen
Door het jaar heen organiseren onze
commissies een groot aantal activiteiten,
voorbeelden zijn, een sportdag, een
filmavond, een kerstdiner, borrels etc.
Op deze activiteiten kunt u uw bedrijf
onder onze leden promoten door uw
aanwezigheid, een spandoek of het laten
uitdelen van uw flyers of gadgets.

Tot Slot
Mocht u vragen of opmerkingen hebben,
dan horen wij dit graag van u. Alle
tarieven worden in overleg bepaald.
Uiteraard kunnen wij een aantrekkelijke
aanbieding
voor
u
maken
door
verschillende sponsormogelijkheden te
combineren.
U
vindt
onze
contactinformatie bovenaan deze pagina.

