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OVER ONS

Kring Der Alchemisten (K.D.A.),
Faculteitsvereniging toegewijd aan
studenten Chemie en Biochemie &
Biotechnologie aan de Universiteit
Antwerpen en volwaardig vzw, brengt
studenten dichter bij een toekomst in de
Vlaamse chemie-, petrochemie-, biotech-,
biochem- en life sciences industrie en
vele andere…
De vereniging is actief op Campus
Groenenborger en Campus Drie Eiken en
vertegenwoordigt een dikke 300
studenten over twee bachelor en twee
master richtingen.

Wie we zijn

K.D.A. werd opgericht in 1965 als
eerste studentenvereniging van het
toenmalige Rijksuniveristair Centrum
Antwerpen (RUCA).
Haar alumni zijn over de jaren
heen op zeer diverse plaatsen
beland.
Verschillende professoren en
docenten in en rond Antwerpen,
alsook bekende weervrouw Sabine
Hagedoren, zijn voormalige leden
van K.D.A.
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K.D.A. VOOR UW BEDRIJF

De evenemententen van K.D.A. staan
geheel in functie van onze 300 trouwe
leden die het hele jaar door het
voordeel genieten van hun
lidmaatschap. Jaarlijks komen hier
tussen de 50-100 nieuwe studenten bij.

Naast de traditionele studentikoze
activiteiten vinden we dat er te weinig
aandacht besteed wordt aan het in
contact brengen van studenten met
hun toekomstige werkgevers. Daarom
organiseren wij anders dan een
gewoon praesidium de jobbeurs
Academy & Company en bieden wij
bedrijven de mogelijkheid om een
pitch te brengen op te UA campus.

Daarnaast is K.D.A. een gedreven
vereniging met een team dat
gemiddeld twee activiteiten per week
op poten zet.
Deze variëren van TD’s tot brouwerij-
bezoeken, lezingen, wafelverkopen,
sterke bierenavonden, quizzen, GO-
kart race, kerstmarkt, thema
cantussen. Elk Lustrumjaar is er een
galabal en galacantus. Ook engageert
K.D.A. zich in de begeleiding van
eerstejaars studenten.

Aanwezigheden kunnen oplopen tot
in de duizenden. ThreeOaksLand,
Blackout TD, Valentijns TD en Kerst TD
zijn een van deze succesvolle
festiviteiten.

Wat we doen

ONZE  DOELSTELLINGEN

Deze bundel is echter voor u en uw
bedrijf opgesteld.

Wat heeft uw bedrijf te winnen
met een partnerschap bij K.D.A.?

Werkervaring is een cruciaal
onderdeel voor elke sollicitant,
daarom willen wij dit nog voor de
proclamatie reeds verzorgen. Uit
ervaring weten we dat studenten uit
onze richtingen gretig staan te
springen om hun theoretische kennis
toe te passen in real- world
scenario’s.

K.D.A. kan ook zorgen voor het
vergroten van de naambekendheid
van uw bedrijf. Logovermelding via
onze diverse communicatiewegen en
evenementen, advertenties op onze
website, facebookpagina, instagram,
...

Wij maken dat uw bedrijf vertrouwd
klinkt bij al onze leden en uiteraard is
een bedrijfsbezoek ter plaatse of een
bedrijfspitch een ideale gelegenheid
voor U om zich als bedrijf voor te
stellen aan toekomstige
werknemers. Indien u hiervoor
openstaat, kan dit georganiseerd
worden in het kader van de
samenwerking met onze vereniging.

Wij bieden enkele hernieuwbare pakketten aan, deze bevatten enkele
standaard formules met voorbeelden. Deze lopen op van aluminium tot
platinum, volgens het periodiek systeem en volgens pakketinhoud.
Uiteraard moet een partnerschap van 2 kanten komen, daarom voorzien
we ook een joker pakket, het Alchemistje. Dit pakket kan volledig
gepersonaliseerd worden naar uw wens.

Het Alchemistje



ACADEMY & COMPANY

Academy & Company is een netwerk-
evenement volledig gratis toegankelijk
voor studenten met als doel hen op een
nieuwe en cordiale manier in contact te
brengen met de Vlaamse chemische en
biotechnologische bedrijvensector.

De eerste editie voltrok zich met succes
in 2019. Acht bedrijven namen deel en 60
studenten waren ervoor ingeschreven. Dit
evenement gaat nu al enkele jaren door en
is steeds een succes. Tegenwoordig delen
we het academiejaar op in bedrijfspitches
en/of bedrijfsbezoeken doorheen het jaar,
vervolgens sluiten we af met de Academy
& Company jobbeurs.

Door middel van één-op-één gesprekken
tussen bedrijfsvertegenwoordigers en
studenten wordt voor deze laatsten een
beeld gevormd van de privéwereld die
tijdens de universitaire opleiding weinig of
niet aangeboden wordt.

Bij inschrijving krijgen studenten de
mogelijkheid om hun CV te uploaden. Wij
bezorgen deze vervolgens aan de
deelnemende bedrijven.
Vanaf een Aluminium partnerschap bent u
welkom op onze jobbeurs.
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EEN PARTNERSCHAP MET MERCHANDISE BEDRIJFSPITCH/BEDRIJFSBEZOEK

Een ontmoeting tijdens de middagpauze is
de perfecte manier om onze studenten te
overtuigen van een toekomst in uw bedrijf.
Gedurende 50 minuten kan hun aandacht
geheel in beslag genomen worden door een
zelfgekozen, interessant onderwerp dat in de
spotlight komt te staan.

Een kleine lunch dient door het bedrijf
voorzien te worden, in overeenstemming
met het aantal ingeschreven studenten. Voor
de bedrijven met een Zilver partnerschap is
de bedrijfspitch inbegrepen. Voor andere
bedrijven kan er ook steeds iets
onderhandeld worden.

12u30
Aanmelding spreker

12u45
Studenten worden verwelkomd  

met lunchpakket
12u50

Start van de talk
13u40

Einde van de talk
13u45

Studenten zonder les kunnen  
napraten met de spreker

Chemie en Biochemie studenten behoren
tot de meest gegeerde van alle
wetenschapstakken. Voorziet uw bedrijf net
als de UAntwerpen bachelor- en
masterstages met bijhorende scriptie en
thesis?
Help de studenten dan met handig
promomateriaal.

Onze ambitie is om de kloof tussen de privé
en de academische wereld te verkleinen
door stageplaatsen en studentenjobs van
onze partnerbedrijven te promoten bij de
studenten.

Een partnerschap met ons
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Bij aanvang van het academiejaar delen
wij goodiebags uit aan nieuwe en
bestaande leden. Deze opportuniteit biedt
de mogelijkheid om rechtstreeks
naambekendheid bij onze studenten te
vergroten, in de vorm van merchandise of
ander promo materiaal. Studenten
hebben immers nog nooit iets gratis
geweigerd.

K.D.A. is ook zeer actief in de sport
competities. Zo wonnen we in 2019 een 2e

plaats op de GO-kartrace.
Onder de studenten zeer bekend is ook de
ASL (Antwerp Student League), waar we
jaarlijks aan meedoen en ook vaak tot in
kwartfinale of hoger geraken.
Om onze leden en spelers de beste kansen
te geven op de overwinning hebben ze
sportkledij nodig.

Deze werden in 2020 reeds vernieuwd,
maar er is nog heel wat plaats om uw logo
te plaatsen.

Een duurzaam en vertrouwensvol
partnerschap met uw bedrijf is voor ons van
het grootste belang.

Wij zijn daarom ook steeds op zoek naar
bedrijven die hun steentje bij willen dragen
op activiteiten voor het goede doel.
Denk dan aan TEJO, OZG, Stichting Alzheimer
Onderzoek, …
Jaarlijks organiseren de studenten in
Antwerpen enkele activiteiten om deze goede
doelen te sponsoren. Denk dan aan de
kerstweek waarvan sponsorloop, Kerstmarkt,
Quiz, … er enkelen zijn.

En nog veel meer…



VoorbeeldenHet Alchemistje

Op de volgende pagina sommen we
enkele mogelijke voorbeelden op die wij in
het verleden al zijn aangegaan.
Met dit sponsorpakket willen we graag de
bedrijven aanspreken die werken met hun
eigen sponsorcontracten, alsook kleine of
opstartende bedrijven.
Bedrijven die materiaal, voedsel, drank,
vervoersmiddelen of andere merchandise
willen sponsoren kunnen ook gebruik
maken van het Alchemistje pakket.

Het Alchemistje is een gepersonaliseerd
pakket, het kan aangepast worden in
overeenkomst met K.D.A. en uw bedrijf.
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• Plaatsen van het Bedrijfslogo en bijhorende tekst op de website van Kring Der Alchemisten 
(K.D.A.) met een link naar www.bedrijfswebsite.be ;

• De activiteiten van Bedrijfsnaam worden in de kalender van Kring Der Alchemisten (K.D.A.) 
opgenomen alsook op de Facebook pagina of groep, naar de wens van Bedrijfsnaam;

• Een link naar de Facebook pagina van Bedrijfsnaam wordt opgenomen in:
• de mails naar de leden van Kring Der Alchemisten (K.D.A.);
• het maandelijks clubblad van Kring Der Alchemisten (K.D.A.);

• Het logo van Bedrijfsnaam wordt opgenomen in:
• het maandelijks clubblad van Kring Der Alchemisten (K.D.A.);
• onderaan de ledenmail zetten;
• de banners en posters van TD, Cantus en alle andere activiteiten;
• de T-shirt of broekjes van de sporttenues van Kring Der Alchemisten (K.D.A.);
• de sponsor-wall op het ‘Galabal der Alchemisten’;
• op de lidkaarten, elk lid krijgt aan het begin van het schooljaar één kaart;

• De K.D.A. plaatst x job vacatures van Bedrijfsnaam op de website 
– www.kringderalchemisten.com – of een ander sociale mediakanaal naar voorkeur van de sponsor.

• De K.D.A. plaatst x advertenties van Bedrijfsnaam op de K.D.A. facebook pagina 
– https://www.facebook.com/KringDerAlchemisten/ – of een ander sociale mediakanaal naar 
voorkeur van de sponsor;

• De K.D.A. verleent Bedrijfsnaam een stand op de jobbeurs Academy & Company;

• De K.D.A. verleent Bedrijfsnaam een stand op de jobbeurs Academy & Company;

• De K.D.A. verleent Bedrijfsnaam een lokaal op de UAntwerpen campus teneinde een bedrijfspitch 
te brengen tijdens de middagpauze.

• De K.D.A. organiseert in samenwerking met Bedrijfsnaam een kennismakingsdrink, lezing, of 
andere activiteit.

• De K.D.A. verleent Bedrijfsnaam een eigen pagina op de website 
– www.kringderalchemisten.com – Hier kunnen activiteiten, vacatures en vele andere aspecten van 
Bedrijfsnaam verzameld worden;

• De K.D.A. zal flyers of andere merchandise van Bedrijfsnaam verdelen onder de studenten van alle 
of specifieke richtingen en studiejaren.

• De K.D.A. zal reclame maken voor Bedrijfsnaam op de LinkedIn pagina van de Kring Der 
Alchemisten.

Ter uwer gemak hebben we op de
volgende pagina enkele voorbeelden
opgesomd waarmee een contract
opgesteld kan worden.

Met het Alchemistje kan u eenvoudig
enkele voorbeelden aanvinken en zo uw
eigen gepersonaliseerd contract opstellen.

Laat ons iets weten als het Alchemistje iets
voor uw bedrijf kan betekenen.

http://www.bedrijfswebsite.be/
http://www.kringderalchemisten.com/
https://www.facebook.com/KringDerAlchemisten/
http://www.kringderalchemisten.com/


EEN PARTNERSCHAP MET ONS

Aluminium| € 250
» Logovermelding op onze website

www.kringderalchemisten.com,
» Een stand op onze jobbeurs Academy

& Company
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Silver | € 2000
» Pakket Copper
» Bedrijfspitch een op de UAntwerpencampus
» Flyers of andere merchandise van hetbedrijf verdelen onder de studentenvan

alleofspecifiekerichtingenenstudiejaren.

Gold | € 3000
» Pakket Copper
» Bedrijfspitch op de UAntwerpencampus
» Logo op onze lidkaarten
» een eigen pagina op de website

» 2 extra jobvacatures op onze website (#4)
» 2 extra advertenties op onze multimedia (#5)

Copper | € 1000
» Pakket Aluminium
» Logovermelding in onze maandelijkse clubmagazine en

in onze wekelijkse ledenmail
» Logovermelding op banners en posters van onze grote

evenementen
» 2 jobvacatures op onze website
» 2 advertenties op onze facebookpagina (#3)

Platinum | € 5000
» Pakket Gold
» Speciale benoeming als HoofdSponsor op alle activiteiten
» Banner ophangen op ons galabal en alle TD’s of activiteiten
» Het bedrijf krijgt een privé stand op de Academy & Company
» Een eigen pagina op de website :

» extra jobvacatures op onze website aantal naar keuze
» extra advertenties op onze facebookpagina aantal naar
keuze

Indien U een ander bedrag of een
specifiek evenement wenst te sponsoren,
of onze vereniging op een alternatieve
manier steun zou willen bieden,
dan proberen we graag met u tot
een aannemelijke overeenkomst te
komen.

Hopend spoedig met u tot een  
partnerschap te komen,

Vriendelijke Groeten,  
Het K.D.A. - team

Iron| € 500
» Pakket Aluminium
» Logovermelding in onze maandelijkse clubmagazine en

in onze wekelijkse ledenmail
» 1 advertentie op onze facebookpagina

http://www.kringderalchemisten.com/


Contact

www.kringderalchemisten.com 

www.facebook.com/KringDerAlchemisten 

www.instagram.com/kringderalchemisten

Btw-nummer: BE0752.888.660

+32 (0) 497 41 45 00

+32 (0) 492 10 40 35

businessrelations.kda@gmail.com

IBAN

BE817330 2832 3424  BIC KREDBEBB

http://www.kringderalchemisten.com/
http://www.facebook.com/KringDerAlchemisten
http://www.instagram.com/kringderalchemisten
mailto:businessrelations.kda@gmail.com

