VvO Nieuwsbrief

VvO borrel 31 oktober 2014
Na een gezellige borrel afgelopen maart in Tilburg, de stad waar het voor ons allemaal
begon, gaan we richting onze hoofdstad. Op vrijdag 31 oktober staan vanaf 18.00 uur de
eerste biertjes op rekening van VVO klaar in café Brandstof in Amsterdam. Voor elke borrel
geldt dat alle (oud)leden van Olof welkom zijn, dus organiseer eindelijk die reünie en kom
gezellig langs met je dispuuts-, jaar- of oud-commissiegenoten. Zegt het voort!
Datum: vrijdag 31 oktober
Plaats: Amsterdam
Locatie: café Brandstof
Adres: Marnixstraat 357
Tijd: aanvang 18.00 uur
Terugblik: afgelopen verenigingsjaar
In de vorige nieuwsbrief hebben wij je geïnformeerd dat VvO een nieuwe weg is ingeslagen
en een grotere en actievere rol wil vervullen bij het bevorderen van de culturele en
maatschappelijke ontwikkeling van de Olof leden. Bij de leden ontbreekt veelal het geld om
hier serieus bij stil te staan, en met de financiële steun van VvO krijgt de student net dat
extra duwtje in de rug om zijn / haar maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Om dit
te kunnen realiseren, zijn wij nauwer gaan samenwerken met verschillende commissies
binnen Olof, zoals Tilburg heeft Talent, de Tribune en de Externe Sociale Promotie
Commissie (ESPC).
Dankzij VvO hebben deze commissies de volgende activiteiten kunnen realiseren:
- een druk bezocht museumbezoek aan De Pont
- een schouwburgbezoek
- een symposium op de Universiteit van Tilburg
- een debatavond op Olof met drie Tweede Kamerleden
- een voedselbankdiner

- een Open dag op Olof voor partijen
waarmee Olof nauw samenwerkt, waaronder

de Gemeente Tilburg en buurtgenoten.
Deze activiteiten konden zonder de bijdrage van VVO niet gerealiseerd worden. Wij willen je
daarom hartelijk bedanken voor de donaties!

Vooruitblik: komend verenigingsjaar
VvO heeft samen met de Senaat nagedacht over de culturele activiteiten die op langere
termijn kunnen worden georganiseerd door Olof. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan een open
dag, culturele 3-days of een kunstexpositie op Olof. Het realiseren van deze activiteiten is
afhankelijk van verschillende interne en externe factoren maar het zou mooi zijn als we dit
verenigingsjaar de benodigde voorbereidingen kunnen treffen! Wij houden je op de hoogte
van de verdere ontwikkelingen. Heb je nog suggesties van activiteiten die je graag terug wilt
zien op Olof (of daarbuiten)?! Laat dit ons dan weten via abactis@olof.nl of neem contact op
met één van de leden van VvO.
Nieuwe website
Diegenen die weleens de website van VvO bezoeken (http://www.vvo-walhalla.nl/), zullen
gemerkt hebben dat de website niet up to date is en de lay-out niet meer past binnen de
dynamische wereld van 3D, apps en andere technische snufjes waar wij ons anno 2014 in

begeven. Vandaar dat wij hebben besloten om de website in een compleet nieuw jasje te
steken. Na de vernieuwing zal het onder andere mogelijk zijn om je adres via de website te
wijzigen, maar ook het aan- en afmelden voor VvO kan dan voortaan elektronisch! Zodra de
nieuwe website gereed is zullen wij dit laten weten.
Aankondiging automatische incasso
De jaarlijkse incasso voor het verenigingsjaar 2014-2015 zal eind oktober 2014 plaatsvinden.
Dankzij jouw bijdrage hebben wij ook het afgelopen jaar weer op meerdere vlakken
financiële ondersteuning kunnen bieden aan Olof, haar activiteiten en haar leden. Wij willen
je alvast hartelijk bedanken voor jouw jaarlijkse donatie voor het komende jaar!
Reilen en zeilen op Olof anno 2014
In de goede oude tijd vertelden we zonder gêne dat we 7de jaar student waren en nog lang
niet in de masterfase zaten. Vanuit de oude ballenhoek de eerstejaars en censoren feuten
was dagelijkse kost. Maar is dat tegenwoordig ook nog wel zo? Wij hebben dit gevraagd aan
de kersverse Praeses Senatus, Thijs Geven. Lees er hieronder meer over!

V.l.n.r.: Thijs Geven, Fleur Schreurs, Niels Dutrée, Jolieke van Welie, Frits Wegelin, Pepijn van
Eck
Interview met Thijs Geven
Is het nog altijd bal aan de Spoorlaan 330-332?
Jazeker! Olof is nog altijd de populairste studentenvereniging van Tilburg. Dit bewijst de
afgelopen TOP-week (voorheen: TIK-week) maar weer, we hebben namelijk 140 nieuwe
leden. Dat is een erg hoog aantal ten opzichte van de afgelopen jaren. Daarnaast hebben wij
gemerkt dat HBO-ers een steeds groter aandeel vertegenwoordigen in het aantal introleden. Nu is dat zo’n 25%.
Meer HBO-ers? Hoe komt dat zo?
Olof werkt tegenwoordig nauwer samen met HBO-instellingen zoals de Fontys. Zo is de
afgelopen jaren in samenwerking met de Fontys de Tilburg Heeft Talent georganiseerd. Dit
was een groot succes, waardoor Olof beter op de kaart is komen te staan bij HBO-ers.
Bovendien wordt het onder HBO-ers tegenwoordig steeds populairder om lid te worden van
een studentenvereniging.

We hoorden je net zeggen dat Olof het dit jaar goed doet ten opzichte van andere Tilburgse
studentenverenigingen. Zijn die andere studentenverenigingen nog steeds Plato en Vidar?
Ja, die bestaan nog steeds. Sinds kort is er ook een nieuwe studentenvereniging opgericht,
i*ESN. Deze studentenvereniging richt zich voornamelijk op internationale studenten en
vormt daardoor niet echt een bedreiging voor Olof.
Als wij je zo horen is er wel wat veranderd de afgelopen jaren! Zijn er ook dingen gewoon
lekker als vanouds gebleven?
Jazeker! Zo worden de raketjes en japie’s nog in grote getalen aan de bar gedronken en
bestaat ook het rondje bar nog. En uiteraard is de oude ballenhoek ook nog gewoon intact
met alle bijbehorende mores. Voor je vijfde ledenjaar kom je er niet in! Daarnaast is Martie,
onze schoonmaakster voor Loke, weer terug, omdat Loke met pensioen is.
Hoeveel leden heeft Olof momenteel?
Tussen de 500 en de 550. Dit aantal blijft dus gelijk ten opzichte van eerdere jaren, hoewel
wij merken dat studenten voor een kortere periode lid zijn. Waar dat vroeger nog ruim 7 jaar
was, is dat nu gemiddeld zo’n 4 a 5 jaar, alhoewel er natuurlijk altijd ook zevendejaars
rondlopen. Daarnaast merken wij dat leden vaak een half jaar plaatsnemen in het CCT in
plaats van een jaar, onder andere vanwege de studiedruk.
Overwegen jullie hierdoor ook een part-time Senaat?
Nee joh!! Senator ben je gewoon een vol jaar, zo’n erebaan wil je toch ook niet maar een
half jaar op je nemen?
Staat Olof nog spannende dingen te gebeuren de komende periode?
Wij zullen komende periode het trappenhuis en de binnenplaats gaan verbouwen. Die zijn
echt aan vernieuwing toe. Voor de rest gaat alles gewoon lekker zijn gangetje.
Wat is jullie Senaat van plan op cultureel gebied?
De afgelopen Senaat heeft een goede basis neergezet voor het culturele beleid binnen Olof.
Wat afgelopen jaar een groot succes was, waren de museumbezoeken en het bezoek aan de
Schouwburg. Dat willen we dit jaar zeker weer organiseren. Voor het overige zijn we druk
bezig met een culturele activiteit, maar dat houden we nog even als verrassing totdat de
nieuwe commissies zijn geïnstalleerd…
Voor vragen en/of opmerkingen kan er contact worden opgenomen via
info@vriendenvanolof.nl

