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Wie zaait zal oogsten!
Investeren in de toekomst

Semper Florens Sponsorcatalogus 2016/2017

Bestuur Semper Florens 
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Semper Florens is de studievereniging van de Bachelor opleiding 
Plantenwetenschappen en de Master opleidingen Plant Sciences, Plant 
Biotechnology en Organic Agriculture van Wageningen University. 
Plantenwetenschappen richt zich zowel op plantaardige productie en 
ecologie in de land- en tuinbouw als op veredeling en plantbiotechnologie. 
Wij organiseren diverse activiteiten voor onze leden, zoals thema-, 
discussie- en loopbaanavonden en excursies naar gevarieerde bedrijven 
in Nederland en het buitenland. Deze activiteiten worden georganiseerd 
om de studenten een beter beeld te geven van de loopbaanmogelijkheden 
na hun studie en zodat ze hun kennis over het werkveld uit kunnen 
breiden. Daarnaast worden er integratieactiviteiten georganiseerd om 
de onderlinge banden tussen de studenten te verbeteren. Hierbij valt te 
denken aan sportactiviteiten, feesten en gezelligheidsweekenden.

De bachelor studie Plantenwetenschappen is volgens de Keuzegids en 
Nationale Studenten Enquête al jaren de best beoordeelde universitaire 
studie van Nederland. Ook onze masteropleidingen staan zeer hoog 
aangeschreven. Deze kwaliteit proberen wij te waarborgen door 
evaluaties te houden onder studenten en deze te bespreken met de 
docenten en het opleidingsteam.

Het motto van onze vereniging is ‘Altijd b(l)oeiend’ wat tevens de 
vertaling is van onze naam Semper Florens. Dit motto proberen wij 
zoveel mogelijk uit te dragen tijdens onze activiteiten.

Wat kunt u voor ons betekenen?
Om alle bovenstaande activiteiten te organiseren hebben we uw hulp 
nodig. Dit kan door sponsoring in de vorm van financiële middelen of 
excursies. In deze folder worden de sponsormogelijkheden beschreven. 
In overleg zijn er ook andere opties mogelijk. Voor meer informatie kunt 
u contact met ons opnemen (sf.sponsorcie@wur.nl).

Introductie
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Sponsormogelijkheden
Wat kunnen wij voor u betekenen?
Door ons te sponsoren creëert u naamsbekendheid onder onze leden, 
reünisten en bij andere sponsoren. Studenten die op zoek gaan naar een 
stage of baan zullen u daardoor sneller benaderen. Een veel 
gebruikte uitdrukking is ‘Wie zaait zal oogsten’. Als u nu investeert in 
Semper Florens zullen onze huidige studenten opbloeien met kennis 
over uw bedrijf, waardoor u resultaat kan oogsten.
Hieronder presenteren wij u de mogelijkheden om Semper Florens 
te sponsoren. Wij hopen dat ook u wilt gaan zaaien om hiermee te 
investeren in de toekomst. Onderstaande sponsormogelijkheden zijn 
van toepassing op het collegejaar 2016-2017. Sponsormogelijkheden 
zoals de Almanak en het Lustrum vinden niet jaarlijks plaats. 

Verenigingsblad ‘Internodium’ 
Het Internodium is ons verenigingsblad dat vijf keer per jaar uitgegeven 
en verspreid wordt onder onze leden, reünisten, leerstoelgroepen en 
sponsoren. Hierin wordt informatie verschaft over alles wat met Semper 
Florens te maken heeft. Er worden door de leden verslagen geschreven 
over  stages en thesisprojecten, excursies naar bedrijven en andere 
ledenactiviteiten. Dit academisch jaar worden er elke periode maar 
liefst 650 exemplaren gedrukt en verspreid! U heeft de mogelijkheid 
om advertenties in het Internodium te plaatsen en zo gezien te worden 
door onze lezers.

Website 
Alle actuele informatie over Semper Florens is te vinden op onze 
website, www.semper-florens.nl. Hierop wordt bijvoorbeeld de 
activiteitenagenda bijgehouden en worden foto’s van activiteiten 
geüpload. Op deze website worden ook de sponsoren vermeldt. Hiernaast 
is het mogelijk voor sponsoren om hun vacatures en stage opdrachten  
te plaatsen op de site. U kunt ook uw bedrijfslogo of een interactieve 
banner op de homepage van onze website laten weergeven.
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Sponsormogelijkheden

Weekmail
De weekmail is een informatieve, digitale nieuwsbrief waarmee wij 
onze leden informeren over onze activiteiten en studiegerelateerde 
onderwerpen. Ook informatie vanuit leerstoelgroepen en bedrijven, 
zoals afstudeeronderwerpen, stageplaatsen, open dagen en 
evenementen worden hierin vermeld. In de weekmail kunt u als bedrijf 
uw logo laten plaatsen. Ook uw vacatures voor banen en stages en 
bijvoorbeeld open dagen kunt u laten opnemen. 

Almanak
In oktober 2015 is er een lustrumalmanak uitgebracht. In deze almanak 
staan onze commissies, portretfoto’s van onze leden, bijdrages van 
leerstoelgroepen en fotopagina’s van recente activiteiten. In 2017/2018 
zullen wij een nieuwe almanak uitbrengen. Dit wordt een hardcover A5 
boekwerk dat verspreid zal worden onder onze leden, reünisten, de 
leerstoelgroepen binnen de Plant Sciences Group van de Wageningen 
UR en onze sponsoren. 

Commissies
Onze vereniging is vele commissies rijk. U kunt deze commissies sponsoren 
als kledingsponsor, door middel van een logo op de commissiekleding. 
Deze kleding zal gedragen worden tijdens hun activiteiten. Sponsoring 
is ook mogelijk door mee te werken aan excursies naar uw bedrijf 
of het leveren van sprekers tijdens ledenactiviteiten. Hieronder een 
aantal commissies waar sponsoring mogelijk is:

Excursie: Elk blok wordt er door Semper Florens een excursie georganiseerd 
naar een bedrijf dat zich bezig houdt met plantenwetenschappen-
gerelateerde onderwerpen. Dit is een mooie mogelijkheid om als student 
de sfeer van een bedrijf te proeven en te zien wat er omgaat binnen een 
bedrijf. Maar dit gaat twee kanten op, een excursie is een mooie kans om 
uzelf te laten zien aan een nieuwe generatie plantenwetenschappers!
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Career Discovery Drink: Dit is een borrel georganiseerd door Semper Florens om 
bedrijven en studenten de mogelijkheid te geven om kennis met elkaar te maken 
en zal plaatsvinden in april 2017. Voor studenten is dit een mooie gelegenheid om 
contacten te leggen voor na hun studie Plantenwetenschappen of om mogelijke 
stageplekken te zoeken. Voor bedrijven is dit een goede kans om in contact te komen 
met studenten (zowel Nederlandse als internationale) en naamsbekendheid onder 
toekomstig afgestudeerden te krijgen. 

Buitenlandexcursie: Elke twee jaar wordt er vanuit Semper Florens een excursie 
naar het buitenland georganiseerd. Om de reis voor zoveel mogelijk studenten open 
te stellen, wordt een sponsoring zeer gewaardeerd. In juli 2017 staat de volgende 
buitenland excursie gepland. Deze zal dit keer naar Engeland gaan en diversie 
bedrijven zullen daar bezocht worden. Wanneer u een dependance heeft in het land 
dat bezocht gaat worden, komen we tijdens deze reis graag bij u langs!

ProdukCie: De ProdukCie is een commissie welke producten als kleding en handige 
gadgets ontwerpt en uitbrengt voor haar leden. Hierbij valt te denken aan een t-shirt, 
overall, handschoenen of een sleutelhanger. Dit soort kleding wordt vaak gedragen 
tijdens activiteiten of gewoon dagelijks gebruikt. Uw logo kan op een van de producten 
geplaatst worden.

TDL-commissie (Thema, Discussie en Loopbaanavonden): De TDL-commissie 
verzorgt thema-avonden, soms in samenwerking met andere studieverenigingen uit 
Wageningen. Tijdens deze avonden worden sprekers uitgenodigd om actuele thema’s 
toe te lichten en samen met hen over de thema’s te debatteren. Verder komen oud-
leden vertellen over hun loopbaan en worden er careeravonden gehouden over het 
professionaliseren van bijvoorbeeld LinkedIn en CV’s.

Lustrumcommissie: In oktober 2015 heeft het derde lustrum van Semper Florens 
plaats gevonden. De lustrumcommissie heeft diverse activiteiten georganiseerd 
waaronder een symposium, diner en een feest om het lustrum te vieren. Het volgende 
lustrum zal weer plaats vinden 2020. 

Heeft u interesse of vragen over het sponsoren van één van onze commissies of het 
plaatsen van advertenties in ons verenigingsblad, weekmail of website, dan kunt 
u altijd contact opnemen met onze sponsorcommissie. De sponsorcommissie is te 
bereiken via het emailadres sf.sponsorcie@wur.nl. 

Sponsormogelijkheden


