
Samenwerken met AEGEE-Delft

Ideeën
Wij kunnen u helpen uw bedrijfsnaam of concept te verspreiden onder de 
Delftse studenten. Dit zijn de opties met hun geschatte bereik:

Onze commissies kunnen u ondersteunen in het ontwerpen en 
vervaardigen van logo’s en promotiemateriaal. Onze acquisitiecommissie 
denkt graag met u mee over andere manieren waarop we iets voor elkaar 
kunnen betekenen. 

Pakketen op maat
In overleg kunnen we een dergelijk pakket samenstellen naar uw 
persoonljike wensen.

Wilt u verder kijken dan Delft?
We kunnen u in contact brengen met een nationaal fundraising team, 
aangesloten bij 11 Nederlandse AEGEE-verenigingen. 

Contact
Bent u geïnteresseerd, wilt u een keer met ons brainstormen of heeft u nog 
vragen? Mail ons naar acquisitie@aegee-delft.nl of bel naar 0641163922! 
We komen graag met u in contact!Samenwerkingsfolder

Flyers, posters 
of banners

Merchandise Jaarboek Website/Facebook 
logo
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AEGEE-Delft is als studentenreisvereniging uniek binnen het Delftse 
studentenleven. Met ieder jaar zo’n 70 nieuwe leden en de reeds 250 
leden, zijn wij een groeiende, frisse vereniging. Onze leden komen samen 
op het wekelijkse diner met aansluitende borrel en ze zetten zich in om een 
breed scala aan activiteiten te verzorgen. En natuurlijk worden er reizen en 
uitwisselingen georganiseerd! 

Één groot netwerk
AEGEE-Delft is onderdeel van het overkoepelende AEGEE netwerk, 
bestaande uit zo’n 240 zusterverenigingen, gevestigd door heel Europa. 
Met zo’n 13.000 leden vertegenwoordigt AEGEE de stem van jongeren en 
studenten in Europa en maakt het zich actief om deze stem in de EU door 
te laten dringen, bijvoorbeeld via de Europese jeugdraad. 
Tussen de AEGEE locals vindt uitwisseling van deze idealen plaats door 
onder meer congressen, waarop zo’n 800 AEGEEers samenkomen. 
Ook vinden er thematische meetings plaats en worden er workshops en 
cursussen aangeboden. Om meer van elkaars cultuur te leren, worden er 
regelmatig reizen georganiseerd. Zo bezoekt AEGEE-Delft zelf zo’n 6 keer 
per jaar één van haar zusterverenigingen en hebben we als jaren een 
speciaal uitwisselingsverband met een local in Duitsland.
Ook binnen Nederland is AEGEE groots vertegenwoordigd, met een 
vereniging in bijna iedere studentenstad. Deze verenigingen onderhouden 
nauwe contacten met elkaar. 

Binnen Delft
15 commissies, 4 disputen, een wekelijks diner met borrelavond en 
daarnaast nog meer activiteiten, dit alles voor en door de 250 AEGEE-
Delft leden. Onze leden studeren veelal aan de TU Delft en zitten in 

zowel de master-, als de bachelor fase. 10% van de AEGEE-Delft leden is 
internationaal student. Onze leden worden gekenmerkt door hun interesse 
in  (avontuurlijk) reizen, politiek, cultuur en taal. Om een beeld te schetsen 
van wat onze leden bezig houdt, noemen we de volgende commissies:

• Language Tandem, gericht op het versterken van de rol van talen binnen 
de TU Delft met een netwerk van 3500 Delftse studenten!

• Kook commissie, die iedere maand in het thema van een Europees land 
een culinair diner verzorgt.  

• Kunst- en cultuurcommissie, om de creativiteit te stimuleren van 
technische studenten.

• Summer University commissie, met als doel om 40 Europese studenten 
onder te dompelen in de Nederlandse cultuur met ieder jaar een ander 
educatief thema, bijvoorbeeld Sustainability. 

• Reis- & Liftcommissies, om AEGEE-Delft leden in contact te brengen met 
andere Europese studenten.

Ieder jaar zijn er weer terugkerende activiteiten, zoals de deelname aan de 
Batavierenrace (het grootste studentensportevenement in Nederland) en 
deelname aan de OWee-week. Daarnaast organiseren we in samenwerking 
met Studium Generale een aantal keer per jaar politieke lunchlezingen, 
open voor alle Delftse studenten. 

Tevens organiseren onze leden ‘t Collectief: Een groot feest dat de kunst en 
de vrijheid van verschillende artiesten aanmoedigt. Dit feest wordt bezocht 
door honderden mensen. 

Alle activiteiten en verhalen worden vastgelegd in een Jaarboek.


