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Study Association AKTIEF SLIP
Aktief Slip is de studievereniging voor en door studenten Milieuwetenschappen, Environmental Sciences,
Urban Environmental Management en Climate Studies. Doelen die wij als vereniging nastreven zijn het
ondersteunen van studenten, bevorderen van contacten tussen (internationale) studenten onderling en
ontspanning naast het studeren in de vorm van activiteiten. Het ondersteunen van studenten doen wij onder
andere met inzet van tutoren, die eerstejaars masterstudenten vanuit overal in de wereld wegwijs maken.
Ter ondersteuning van de integratie van studenten onderling organiseren wij verschillende activiteiten. Dit
kunnen ontspanningsactiviteiten zijn, als een liftweekend, dinertjes of een sporttoernooi, maar ook meer
serieuze activiteiten als excursies en conferenties. Door middel van symposia, een bedrijvendag voor geheel
omgevingswetenschappen (dit zijn in totaal 5 bachelorstudies inclusief bijbehorende masters in Wageningen)
en excursies naar bedrijven proberen we onze leden een beeld te geven van hun toekomstige werkveld.
Momenteel hebben wij rond de 400 leden, zowel Nederlandse als internationale studenten. Hiervan is
ongeveer een derde bachelorstudent en tweederde masterstudent. De bachelor Milieuwetenschappen
kenmerkt zich door haar brede basis. Studenten leren in hun eerste jaar veel basisvakken, maar ook van
verschillende richtingen. Al naargelang hun tweede jaar gaan zij zich steeds meer specialiseren in de richting
van Milieueconomie en -beleid, Milieukwaliteit en -systeemanalyse of Milieutechnologie. De brede basis is
leidraad in de studie. De studie kreeg in 2016 86 van de 100 punten in de Keuzegids Universiteiten, en is
daarmee uitgeroepen tot topopleiding.
In december 2016 hadden wij ruim 400 leden, zowel Nederlandse als internationale studenten. Deze leden
bieden wij ieder jaar verschillende activiteiten. Studiegerelateerde, maar ook ontspannende activiteiten die
zorgen voor meer integratie tussen studenten van verschillende jaarlagen. Om bovengenoemde doelen te
realiseren zijn wij al jarenlang afhankelijk van sponsoren. Deze helpen ons bij het organiseren van activiteiten
via een financiële bijdrage, maar ook door samenwerking binnen activiteiten. Door ons studentennetwerk
hebben wij ook het een en ander te bieden aan de bedrijfswereld. Wij kunnen zorgen dat uw bedrijf beter
bekend komt te staan bij onze studenten, door exclusieve deals. Dit kan op verschillende manieren, welke
op pagina 4 zullen worden uitgelegd.
Wij kunnen eraan bijdragen dat die ene student bij het behalen van zijn diploma reeds met u bekend is en bij
u aan de slag wil. U kunt eraan bijdragen dat wij nieuwe activiteiten kunnen organiseren voor onze leden. In
deze brochure vindt u verschillende mogelijkheden die wij u te bieden hebben, met bijbehorende
tegenprestatie
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Hoe kunnen wij u helpen?
Aktief Slip vormt een link tussen studenten en bedrijfsleven. Als studievereniging staan wij dicht bij de
studenten en organiseren wekelijks verschillende activiteiten. Wij bieden u de mogelijkheid om onze
leden op een eenvoudige manier te bereiken. Door een sponsorovereenkomst met ons aan te gaan
wordt uw bedrijfsnaam bekender onder studenten. Hierdoor zullen studenten u sneller benaderen voor
een stage en/of werkplek en zullen deze makkelijker opgevuld worden. Wij kunnen uw
naamsbekendheid via verschillende manieren verspreiden onder
onze leden:
Banner en link op de website:
Op de website van Aktief Slip (www.aktiefslip.nl) staat alle informatie
rondom onze studievereniging. Als sponsor wordt uw logo op onze
site geplaatst. Ook is het mogelijk om op de Aktief Slip website een
bedrijfsprofiel en een link naar uw website weer te geven.
Vacatures op website en in de weekmail
Als sponsor krijgt u de kans om uw vacatures via de website en in de
weekmail van Aktief Slip aan te bieden aan leden. In een aantal
sponsorpakketten zitten de vacatures bijgevoegd, ook bestaat er een
los pakket met alleen vacatures.
Advertentie in de “GreenInk”
De GreenInk is het verenigingsblad van Aktief Slip. Niet alleen worden hierin de excursies en activiteiten
binnen Aktief Slip beschreven, maar ook ontwikkelingen op het gebied van milieu komen volop aan
bod. Het blad wordt drie à vier keer per jaar verspreid onder leden, leerstoelgroepen en sponsoren. Als
sponsor heeft u de mogelijkheid om een inhoudelijk artikel en/of een advertentie in het blad te
plaatsen. Op deze manier bereikt u gemakkelijk, maar direct alle leden van Aktief Slip.
Activiteit in samenwerking met sponsor
Een gezamenlijke activiteit is een van de beste manieren om onze leden kennis te laten maken met uw
bedrijf. Hierbij kan het gaan om een seminar over uw werkzaamheden, een sollicitatietraining, of zelfs
een bezoek aan uw bedrijf.
Logo afstudeerbrief
Tijdens de masteruitreiking (4 maal per jaar) krijgen de afgestudeerden een cadeautje van het bestuur
samen met een informatiebrief. Als sponsor heeft u de mogelijkheid om uw logo op deze afstudeerbrief
te zetten.
Uitnodiging voor de bedrijvendag
Eens per twee jaar wordt de bedrijvendag voor omgevingswetenschappen georganiseerd. Bedrijven
worden uitgenodigd om een dag naar Wageningen te komen om op de bedrijvenmarkt te staan en om
een presentatie en/of workshops te geven. Het is de perfecte kans voor u om veel studenten direct te
bereiken. Door de populariteit van de bedrijvendag is er maar een beperkt aantal plaatsen voor
bedrijven, maar als sponsor bent u gegarandeerd van een uitnodiging.
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Logo op flyers
Bij elke activiteit van Aktief Slip hoort natuurlijk grootschalige promotie onder studenten. Tussen deze
activiteiten is er bij een aantal activiteiten de mogelijkheid om uw logo op het promotie materiaal
afgedrukt te krijgen waardoor u uw betrokkenheid bij Aktief Slip duidelijk kunt maken.
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In hoeverre kunt u ons helpen?
Voor het organiseren van bovengenoemde doelen hebben wij uw financiële hulp nodig! U kunt ons
helpen in verschillende opzichten:
-

-

U kunt een bepaalde activiteit van ons sponsoren. Eens in de 5 jaar vieren wij ons lustrum
waarvoor wij sponsoren zoeken. Ons eerstvolgende lustrum zal in 2022 plaatsvinden. Maar wij
organiseren ook weekenden en symposia waarbij we vaak ook een samenwerking op touw
kunnen zetten. Op uw verzoek kunnen wij u een lijst sturen met activiteiten die wij organiseren.
Eventueel kunnen we ook samen iets organiseren. Er bestaan geen richtlijnen voor deze manier
van sponsoren, en als u hierin interesse heeft is het verstandig een mail te sturen naar
aktief.slip@wur.nl. Wij zullen dan met u contact opnemen en overleggen wat we voor elkaar
kunnen betekenen.
Jaarlijkse sponsoring: Om onze doelen na te streven en rond te komen met onze begroting zijn
wij afhankelijk van sponsoren. Met het geld dat wij via sponsoring genereren kunnen wij ervoor
zorgen dat studenten meer betrokken worden in de vereniging en het bedrijfsleven.
Voor de jaarlijkse sponsoring hebben wij een aantal sponsorpakketten samengesteld. Dit zijn
richtlijnen voor wat wij u kunnen bieden als tegenprestatie voor het bedrag dat u ons sponsort.
We hebben een viertal pakketten*, welke hieronder zijn weergegeven. Uiteraard kan er in goed
overleg eventueel afgeweken worden van deze pakketten.

Pakket A: 300 euro
•
•
•
•
•

A5 advertentie GreenInk (z/w)
Logo+link op website
Bedrijvendag
Mogelijkheid tot adverteren in onze weekmail
U ontvangt ook deze weekmail

Pakket B: 400 euro
•
•
•
•
•
•
•

A5 advertentie GreenInk (z/w)
Logo+link op website
Bedrijvendag
Mogelijkheid tot adverteren in onze weekmail
U ontvangt ook deze weekmail
Foldermateriaal ter promotie verspreiden
1 vacature

Pakket C: 550 euro
•
•
•
•
•
•
•
•

A5 advertentie GreenInk (kleur)
Logo+link op website
Bedrijvendag
Mogelijkheid tot adverteren in onze weekmail
U ontvangt ook deze weekmail
Foldermateriaal ter promotie verspreiden
Gemeenschappelijke activiteit organiseren
3 vacatures
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Pakket D: 700 euro
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A5 advertentie GreenInk(kleur)
Inhoudelijk artikel in de GreenInk
Logo+link op website
Bedrijvendag
Mogelijkheid tot adverteren
Foldermateriaal ter promotie verspreiden
Gemeenschappelijke activiteit organiseren
Vacature, onbeperkt
Naam en logo op poster (3 maal per jaar)

Vacature pakket:
Wij plaatsen uw vacature in onze weekmail en op de website, verdere samenwerking is hierbij niet
aan de orde. Een vacaturepakket kan gecombineerd worden met een sponsorpakket. Het onbeperkte
vacaturepakket zit inbegrepen bij pakket D
•
•
•
•
•

Enkele vacature: 25 euro
3 vacatures: 50 euro
5 vacatures: 75 euro
8 vacatures: 100 euro
Onbeperkt vacatures: 150 euro
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Voor interesse of eventuele vragen kunt u ons bereiken op:
Studievereniging Aktief Slip
Droevendaalsesteeg 2 - 112
6708 PB Wageningen
Email: extern.aktiefslip@gmail.com
Telefoon: 0317-483326, doordat het bestuur parttime is zijn wij slechts
gelimiteerd telefonisch bereikbaar: op werkdagen: op werkdagen tussen
12:30 en 13:15 uur. Wij raden u daarom aan om via mail een
(bel)afspraak te maken.
Kijkt u ook eens op onze website www.aktiefslip.nl

Bestuur Aktief Slip 2017-2018 vlnr: Sanne Floor Apperloo, Wout Blankenstijn, Lucas Hulsman, Joachim
Jetten, Rens van Gulick, Ivo de Graaf
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