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Samenwerkingsmogelijkheden R.S.V. Urbanum (RSVU) 

 

In dit document worden samenwerkingsmogelijkheden toegelicht. Zodra u als bedrijf 
interesse heeft in één van de genoemde mogelijkheden of een combinatie van 

samenwerkingsmogelijkheden, verzoeken wij u dit formulier ingevuld te mailen naar 
rsvurbanum@hr.nl 

 
 Pakket Inhoud Duur Tarief* 

☐ Sponsorship Het posten van vacatures, evenementen, 

informatie, etc. op de social media kanalen 

van RSVU: 

• LinkedIn (50 volgers); 

o Bijdrage 

• Instagram (233 volgers); 

o Post 

o Verhaal 

o Video 

• Facebook-pagina; 

o Post 

• Website; 

o Gewenste content wordt gedeeld 

op de daarvoor bestemde pagina  

Opties: 

• Eén 

collegejaar 

• Eén keer per 

maand 

• Eén keer per 

week 

• Eenmalig 

• Per 

evenement 

Tussen de 

€650,- en 

€1000,- 

Het mailen van vacatures, 

evenementen,  informatie, etc.  naar onze 

leden door de gewenste content te includeren 

in onze nieuwsbrief. 

Uw logo op de nieuwe t-

shirts/sweaters/hoodies van RSVU in het 

schooljaar (niet tijdens) nadat de 

samenwerking is vastgelegd. 

Het plaatsen van uw logo of informatie van 

uw bedrijf op onze site. 

☐ Netwerk Onze vereniging organiseert door het 

collegejaar (lunch) lezingen en workshops. 

Tijdens deze activiteit kunt u direct in contact 

komen met onze student-leden en alumni. Zo 

krijgen de studenten ook een goed beeld van 

uw bedrijf. 

Opties: 

• Eén 

collegejaar 

• Eén keer per 

maand 

• Eén keer per 

kwartaal 

• Eenmalig 

Tussen de 

€350,- en 

€700,- 

Mocht u meer indruk willen maken op onze 

leden, dan kan er altijd een excursie naar uw 

bedrijf worden georganiseerd. Veel van onze 

studenten zijn erg nieuwsgierig en hopen een 

kijkje achter de schermen te krijgen van wat 

de toekomst te bieden heeft. 

Verder worden er ook veel borrels en andere 

sociale activiteiten georganiseerd. Het is voor 

uw bedrijf mogelijk om hier aanwezig te zijn. 

Zo kunt u het gesprek aangaan met onze 

student-leden en alumni en de 

naamsbekendheid van uw bedrijf verder 

uitbreiden. 

☐ Studiereizen Eens in de twee jaar kunnen leden 

deelnemen aan een studiereis. Tijdens deze 

reis worden onderzoeksinstituten en 

bedrijven in het buitenland bezocht en 

komen de deelnemers in contact met het 

plaatselijke studentenleven. Ook deze 

populaire activiteit is te sponsoren, in ruil 

voor bijvoorbeeld vermelding in PR materiaal 

of programmaboekjes. Daarnaast 

organiseren we elk jaar een studieweekend. 

Deze duurt een lang weekend en vindt plaats 

in steden net over de grens. Voor deze 

activiteit is het ook mogelijk om PR materiaal 

en programmaboekjes te sponsoren. 

Opties: 

• Eén 

collegejaar 

• Eén keer per 

kwartaal 

Eenmalig 

Tussen de 

€420,- en 

€2500,- 

☐ Workshops** In onze jaarplanning verwerken wij veel 

workshops die gegeven worden door zowel 

interne als externe contactpersonen. Wilt of 

Opties: 

• Eén 

collegejaar 
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kunt u tijdens het collegejaar diverse 

workshops aanbieden als: 

• Workshop Leren presenteren; 

• Sollicitatie training; 

• Workshop Timemanagement; 

• Workshop Adobe Illustrator; 

• Workshop Adobe Photoshop; 

• Workshop Adobe InDesign; 

• Workshop AutoCad; 

• Workshop SketchUp; 

• Workshop Modelbouwen / Miniatuur / 

Maquette; 

• etc.  

Neem dan contact met ons op om de 

workshops in onze jaarplanning te 

verwerken. Mocht u de workshops tegen een 

betaling aanbieden, kunnen wij dit bedrag 

aftrekken van de door u gekozen 

samenwerkingsmogelijkheid.  

• Eén keer per 

maand 

• Eén keer per 

week 

• Eenmalig 

Per evenement 

☐ Evenement Het sponsoren van een evenement zorgt 

ervoor dat uw bedrijf zich etaleert aan onze 

studenten.  

• Door middel van een X bedrag of 

bijvoorbeeld het sponsoren van een 

bus als vervoer naar een evenement. 

• De bedrijfsnaam kan verbonden 

worden aan het evenement voor meer 

exposure 

Per evenement Tussen de 

€150,- en 

€350,- 

☐ Gastcolleges Het organiseren van gastcolleges wordt twee 

keer in het jaar gedaan. Hierbij komen 

professionals aan het woord die werkzaam 

zijn in een bijpassend werkgebied voor een 

TB’er. Ook oud RO’ers spreken op 

gastcolleges. Hierdoor is er gelijk een 

contactmoment tussen de studenten en uw 

bedrijf. 

• Vaak is het een combinatie van een 

formeel en informeel evenement te 

verzorgen, hierdoor wordt het nog 

aantrekkelijker voor de studenten 

(bijvoorbeeld na afloop een kleine 

borrel georganiseerd door RSVU). 

Per gastcollege Tussen de 

€100,- en 

€300,- 

 
* De tarieven kunnen variëren op basis van de combinatie van de gekozen pakketten, het scala aan diensten en het aantal 
werkuren. 
** Als uw bedrijf ervoor kiest om een workshop aan te bieden aan onze leden, kan dit bedrag in mindering worden gebracht op 
het uiteindelijke overeengekomen sponsorbedrag. 

 
Als bestuursleden van de R.S.V. Urbanum vinden wij het belangrijk dat beide partijen baat 

hebben bij een eventuele samenwerking. Als studievereniging hebben wij geen 
winstoogmerk en alle binnenkomende financiële middelen worden ingezet om onze 

evenementen te organiseren en voordelen voor onze leden te realiseren. 
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Aanvraagformulier sponsorpakket R.S.V. Urbanum 
 

Naam van uw organisatie/bedrijf  

Naam van contactpersoon  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Website  

Datum aanvraag  

Datum start sponsoring  

Wat is het doel van uw organisatie/bedrijf?  

 

 

 

 

 

 

 

 
Keuze sponsorpakket  

Voorkeursbedrag  

Herhaling activiteit Jaarlijks/Kwartaal/Maandelijks/Wekelijks/Eenmalig 

Datum van aanvraag  

Motivatie van uw sponsoraanvraag  

 

 

 

 

 

 

 

 
Alleen door ondertekening van beide partijen van dit formulier gaan beide partijen akkoord met de vastgestelde 

afspraken en verplichtingen (waarbij aanvullende afspraken ook mondeling kunnen hebben plaatsgevonden)   
 
☐  Ik ga hiermee akkoord het afgesproken sponsorbedrag binnen 14 dagen na ondertekening van dit formulier 

over te maken aan R.S.V. Urbanum.  

 
 
Datum ondertekening:…………………………………………………….. 

 
 

 
 

 

 
 

……………………………………………………….                             ………………………………………………………. 
 

 


