Jaaroverzicht
Stichting Studenten Vrijwilligerswerk Delft 2018 -2019

Het tweede bestuursjaar van Stichting SVD loopt van 03-09-2018 tot 01-09-2019. Een
overzicht van de uitgeoefende activiteiten van dit jaar vindt u hier onder.
Speeddate avond SVD & TOPDelft, 21-11-18.
SVD heeft een “speeddate” avond georganiseerd in samenwerking met TOP delft, waar
verschillende vrijwilligersinitiatieven met in elkaar in contact zijn gekomen. Hier is
bijvoorbeeld een samenwerking tussen Virgiel doet en Stadsboerderij Buytendelft uit
voortgekomen, waar studenten een kindertechniekmiddag hebben georganiseerd bij de
kinderboerderij.
Kickoff, 13-12-18.
SVD heeft een kick-off neergezet op het Science Centre om het bestuursjaar van start te
laten gaan. Een van de doelen hiervan was om SVD meer naamsbekendheid te geven, met
name om verschillende studentenbesturen te leren kennen.
Nieuwjaarsborrel, 11-01-19.
SVD heeft een nieuwjaarsborrel georganiseerd en daarbij meerdere vrijwilligersorganisaties
uitgenodigd, zodat de organisaties SVD leren kennen en andersom.
Oprichting Stichting, 27-02-19.
Sinds februari 2019 is SVD officieel een stichting.
Gesprek met de burgemeester van Delft, 21-03-19.
Marja van Bijsterveldt is heel positief over maatschappelijke inzet van studenten.
Ringvaartfestival, 22-05-19.
SVD is bij het ringvaartfestival aanwezig geweest, waar promotiemateriaal is uitgedeeld met
als doel naamsbekendheid te bevorderen.
Deel en win, 23-06-19 & 16-08-19.
Op onze sociale media zijn twee verschillende deel en win acties gehouden om onze
bekendheid op sociale media te vergroten. De eerste actie was in samenwerking met Lorre
Delft, en de tweede actie in samenwerking met de OWee, de ontvangstweek van de TU Delft
voor alle nieuwe studenten.
OWee 18-08-19 t/m 22-08-19.
De complete ontvangstweek van de TU Delft, waarin de nieuwe studenten naar Delft komen,
is SVD aanwezig geweest met een stand en promotiemateriaal, om de stichting bekendheid
te geven onder nieuwe studenten.

Website, 2018-2019.
De vacaturebank wordt gebruikt, vele verbeteringen aan de website zijn doorgevoerd.
Sociale media, 2018-2019.
Wekelijks wordt er een vacature op de website uitgelicht, ook worden de bestuursleden
voorgesteld en worden de andere activiteiten die SVD georganiseerd heeft uitgelicht.

