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VOORWOORD
Geachte lezer

Het Vlaams Rechtsgenootschap Brussel is de studentenkring van de

faculteit Rechten en Criminologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Als

feitelijke vereniging zetten wij ons jaar na jaar in om de belangen van de

2000 studenten aan deze faculteit te behartigen. 

Met een actief bestuur van 65 leden zal er ook in het academiejaar

2020-2021 voorzien worden in professionele activiteiten zoals lezingen,

workshops, masterclasses, een job fair en voor het eerst een Dag van de

Juridische Wereld. Ter afwisseling worden er ook ontspannende

activiteiten waaronder TD's, een galabal, sportevenementen,

cultuuruitstappen en reizen georganiseerd.

Al deze activiteiten worden deels bekostigd door de opbrengst van de

georganiseerde activiteiten, maar daarnaast gaan we nog steeds op

zoek naar budgetten bij bedrijven die een win-win deal willen sluiten

met een studentenvereniging.

In dit dossier zetten we graag voor u in korte lijnen uiteen welke

activiteiten het Vlaams Rechtsgenootschap Brussel organiseert en wat

we voor u en uw bedrijf kunnen betekenen.

Moest u nog vragen of specifieke wensen hebben, horen we het graag.

Hoogachtend,

Hannah Winters

Voorzitter Vlaams Rechtsgenootschap Brussel 2020 - 2021



MAILING ,  FLYERS  &
SOCIAL  MEDIA

We beschikken over de mogelijkheid om per mail de gehele Rechten en

Criminologie faculteit te bereiken, alsook over de mogelijkheid om een

bericht met meer dan 2300 Facebook-gebruikers te delen via onze

Facebookpagina, alsook via LinkedIn, Instgram en Twitter.

Versturen van een mail/plaatsen

van een post op sociale media kanalen: €165

All-in module om gedurende het hele jaar onbeperkt 

mails te mogen versturen én posten op onze sociale media kanalen te

mogen plaatsen: €775

Voor veel van onze evenementen laten we flyers en affiches drukken die

we verspreiden over de  campus. Wij bieden aan om ook voor elk van

jullie evenementen affiches te verspreiden of flyers uit te delen

in lessen van de gewenste doelgroep of over de campus. Per uitgedeelde

reeks vragen we 100 euro.



RC JOB FAIR

In dit verband bieden we

enkele opties aan:

1. Kleine stand: €625

2. Deelname bedrijvenboek

met eigen presentatie: €75

3. CV-boek indien u deelneemt

aan RC Job fair: €200

Onze Job Fair is er op gericht om

studenten vanaf de derde bachelor in

contact te brengen met tal van

verschillende bedrijven. Gepaard met

een lunch (vanaf 12u) en een receptie

(van 16u tot 17u), pogen we het ideale

klimaat te creëren om de studenten met

u in contact te brengen. 

Na het grote succes van vorig jaar waar

meer dan 200 studenten en 50

bedrijven aan deelnamen, bouwen we

hier op verder en zal elk bedrijf in ons

bedrijvenboekje staan dat op voorhand

aan de studenten wordt uitgedeeld. 

4. Grote stand: €795

5. CV-boek indien u niet deelneemt 

aan RC Job fair: €500

Elk bedrijf zal op 3 vragen kunnen antwoorden en indien gewenst kan

een advertentie hierin geplaatst worden tegen betaling.

Datum en locatie zullen later worden meegedeeld.



LEZINGEN &
WORKSHOPS
Naargelang uw behoeftes en vragen, kunnen we u bijstaan om het

juiste doelpubliek  te bereiken en de  logistieke taken  op ons te

nemen bij het organiseren van een lezing of workshop. Daarnaast

zorgen we voor de gepaste promotie om van uw event een succes te

maken en om u in rechtstreeks contact te brengen met de

studenten aan onze faculteit.

Indien we tijdig aan de promotie kunnen beginnen (ca. een maand

op voorhand) kunnen we u ook de cv’s van de deelnemers na afloop

bezorgen indien dit op voorhand is meegedeeld.

CURSUSDIENST
We bieden in samenwerking met de Overkoepelende Studentendienst de

rechten en criminologie studenten de mogelijkheid om samenvattingen en

ander cursusmateriaal aan te kopen bij onze eigen cursusdienst. Hierop

kunnen we uw  logo/advertentie plaatsen. Daarnaast verbinden we er ons

ook toe om eenmalig, een extra publiciteit  (in de vorm van flyers, zakken

etc.) te verspreiden. Indien jullie ons van zaken met jullie logo op voorzien,

geven wij dit alles hierin mee aan de student.

Eén semester: €75 

Twee semesters: €125



WEBSITE
Het Vlaams Rechtsgenootschap Brussel heeft een eigen website

waarop we inzetten op een goede communicatie met de studenten

en bedrijven. Onze partners, vacatures en cursusdienst staan

centraal.

In verband met onze website "vrgbrussel.be" bieden we de volgende

mogelijkheden aan:

1. Logo met link onder tabblad “partners” gedurende een jaar: €50;

2. Logo met link onderaan elk tabblad gedurende een jaar: €100;

3. Volledig eigen tabblad gedurende een jaar €250

DAG VAN DE
JURIDISCHE WERELD

Elke dag worden er nieuwe wetten gestemd. We werken in een zeer

veranderlijk landschap. Om zowel de studenten als alumni up-to-date te

houden introduceren we samen met BLSC  'Dag van de Juridische Wereld'.

Het is een event met educatieve lezingen, debatten en masterclasses van

zowel professoren als bedrijven, samengebracht in een leuke atmosfeer.

Het zal plaatsvinden op een zondag in april 2021, verdere informatie volgt.

Interesse om een lezing te geven aan enthousiaste studenten en alumni?

Stuur dan een mailtje naar: vrg.bxl@gmail.com



BRUSSELS  
LAW  SCHOOL
LUNCH
Samen met ons zusterbedrijf Brussels Law School Consultancy gaan

we opnieuw een lunch organiseren, omdat we erin geloven dat we

studenten en bedrijven kunnen samen brengen in een professioneel

doch ontspannende omgeving. Het is een perfect moment waar

studenten, werknemers van advocatenkantoren en consultancy

bedrijven samen komen voor een networking event. Dit event zal naar

alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in februari 2021. Een concrete

datum zal zo spoedig mogelijk gecommuniceerd worden.

Indien uw kantoor interesse heeft om onze beste en meest

gemotiveerde masterstudenten te ontmoeten neem dan contact op

via vrg.bxl@gmail.com

GALABAL

Het jaarlijks Galabal der Rechten & Criminologie is een prestigieus

netwerkmoment in het tweede semester waar studenten, alumni,

professoren, bedrijven en andere prominenten elkaar in maatpak of

baljurk terugvinden op een exclusieve locatie. Als een van de grootste

galabals aan de VUB mogen we tot wel vijfhonderd gasten ontvangen.

Wederom zal er op de 38e editie op tal van manieren in de mogelijkheid

worden voorzien om uw bedrijf te afficheren. 

Het projecteren van uw logo met een beamer gedurende de hele avond,

uw logo op de foto's van de fotobooth en in het galabalboekje: €250



BRANDING

Het Vlaams Rechtsgenootschap Brussel verkoopt jaarlijks minimaal

50 truien aan haar bestuursleden. Deze trui representeert onze

studentenvereniging en benadrukt de aanwezigheid van de leden

op de campus. 

We bieden de mogelijkheid aan om een logo naar keuze te drukken

op een mouw van de trui. 

We verkopen bij de start van het academiejaar lidkaarten aan de

studenten waarmee ze toegang krijgen tot diverse voordelen

doorheen het jaar. Ze krijgen onder andere kortingen op onze

evenementen. We verkopen jaarlijks ongeveer 100 lidkaarten.

We bieden de mogelijkheid aan om de gehele achterkant van de

lidkaarten te bedrukken met een logo naar keuze.

We kunnen enkele formules aanbieden omtrent deze branding:

1.  Een bedrukking op één mouw: €150;

2. Een bedrukking op de gehele achterkant van de lidkaart: €100;

3. Een bedrukking op één mouw en een bedrukking op de gehele

achterkant van de lidkaart: €200



De  beroepsmogelijkheden voor criminologen blijken niet voor de

hand te liggen. Desondanks hebben deze studenten een breed

kennisgebied over onze maatschappij verkregen doorheen de

opleiding. Daarom willen we graag criminologen uit diverse

professionele gebieden uitnodigen om de studenten wegwijs te

maken in de job die ze uitoefenen.

Indien u graag wilt deelnemen aan dit evenement, mag u ons altijd

contracteren.

MEET YOUR CRIMINOLOGIST

De toekomstmogelijkheden met een rechtendiploma zijn eindeloos,

maar welke job past het beste bij jou? Veel studenten ervaren

moeilijkheden met het antwoord op deze vraag. Het komende

academiejaar willen we daarom graag een nieuw evenement het

leven inblazen waarbij de studenten zich kunnen onderdompelen

in verschillende beroepsmogelijkheden door experten te

ontmoeten.

Indien u graag wilt deelnemen aan dit evenement, mag u ons altijd

contracteren.

MEET YOUR LEGAL EXPERT



SLOTWOORD

Om te eindigen wil ik u graag bedanken voor het doornemen van

dit partnerdossier. Mocht u interesse hebben in één van deze

initiatieven of nog vragen hebben, kan u ons altijd bereiken op

het e-mailadres vrg.bxl@gmail.com.

Voorzitter Hannah Winters: +32 476 43 77 50

Ondervoorzitter Robin De Zutter: +32 487 14 87 61

PR-verantwoordelijke Esther Prummel: +32 472 72 76 75

Hopend op een positief antwoord,

Hannah Winters

Voorzitter Vlaams Rechtsgenootschap Brussel 2020-2021


