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gingen van Rotterdam



“Schei toch uit over die moffen, hou toch op over die bommen. Rotterdam stad
zonder hart, mijn hart ligt er wel verdomme! Wat een ander ook mag zeggen, die
slaat de plank maar mis. Rotterdam, de mooiste Rotstad die er is!’’
- Hermes House Band; Rotterdamlied

Het lijkt nu misschien nog ver weg, maar eind augustus begint je studententijd in Rotterdam. Hoewel 
het momenteel gekke tijden zijn, kunnen een introductieweek en studentengezelligheidsvereniging 
je goed op weg helpen naar mooie jaren. Deze zomer zal je nieuwe leven in Rotterdam dan echt 
gaan beginnen, hoe ga jij je studentenleven invullen? Rotterdam biedt eindeloze mogelijkheden! 

Tijdens de introductieweek kan je kennismaken met de vijf studentengezelligheids-
verenigingen die Rotterdam rijk is. De verschillende verenigingen hebben allemaal
een eigen karakter en identiteit en openen in de introductieweek hun deuren, zodat jij
een stukje van hun sfeer kunt proeven. Het verenigingsleven is een verrijking van je
studententijd: je maakt snel nieuwe vrienden, leert samenwerken in verschillende
commissies en ontwikkelt je verder op persoonlijk vlak. Genoeg redenen dus om tijdens de 
introductieweek zelfs langs te komen en het mee te maken!

Ondanks dat we nog niet precies weten hoe de introductieperiode eruit gaat zien, willen we je 
erop wijzen dat de introductieweek een intensieve week kan zijn, dus pak je rust als je deze nodig 
hebt. Zo kun je uitgerust aan de mooiste jaren van je leven beginnen!

Tot in de introductieweek!

VOORWOORD VAN DE R.K.v.V.



WAT IS DE R.K.v.V.?

WIST JE DAT...

• De Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en de Erasmus Universiteit een                     
 lidmaatschap bij een vereniging aanraden?

• Uit onderzoek is gebleken dat mensen die lid zijn van een vereniging vaker hun
studie afmaken en dat zij betere studieresultaten behalen?

• Activiteiten en commissies waar je deel aan kunt nemen op een studentenvereniging 
heel goed zijn voor je CV?

• Bedrijven meer geïnteresseerd zijn in studenten die lid zijn (geweest) van een 
studentenvereniging, vanwege hun sociale vaardigheden?

• Je als (aankomend) lid van een studentenvereniging veel sneller een leuke kamer 
vindt in Rotterdam, bijvoorbeeld in één van de vele verengingshuizen?

• De studentenverenigingen eigen bands, toneelgroepen en sportteams hebben?

• Je bij alle studentenverenigingen kan logeren tijdens de Eurekaweek?

• Je je ook al tweedejaars student kan inschrijven bij een van de studentenverenigingen?

De Rotterdamse Kamer van Verenigingen vormt het overkoepelende orgaan van de vijf
studentengezelligheidsverenigingen in Rotterdam, te weten RSC/RVSV, RSV Sanctus
Laurentius, SSR, RSG en NSR. Het hoofddoel van de R.K.v.V. is het vertegenwoordigen
van de verenigingen tegenover externe partijen als de hbo-instellingen, de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en de gemeente Rotterdam. Ook organiseert de R.K.v.V. de ‘Word Lid!’-actie’, om 
zoveel mogelijk (aankomende) Rotterdamse studenten een kijkje te geven bij één van de vijf 
verenigingen. 

Mocht je voorafgaand aan de introductieperiode nog vragen hebben, dan kun je altijd contact 
opnemen met de R.K.v.V. (assessoren.rkvv@gmail.com). Wil je contact met één van de 
verenigingen? Dan kun je hen bereiken via hun websites (zie de laatste pagina) of hun socialmedia-
accounts.



VOORWOORD VAN DE BURGEMEESTER

Studeren in Rotterdam, dat is goede keuze! Natuurlijk ben ik als burgemeester van deze prachtige 
stad geen onpartijdig adviseur. Maar ik denk oprecht dat Rotterdam een uitstekende studiestad 
is. In de eerste plaats natuurlijk omdat een diploma van de Erasmus Universiteit Rotterdam een 
waardevolle basis is voor je verdere loopbaan. Verder is deze inspirerende leer- en studeeromgeving 
niet alleen belangrijk voor later, maar ook voor je ontwikkeling als mens en stadsgenoot.

Ooit zei iemand: deze stad is op zich al een campus. Daar zit veel in. Behalve de EUR als 
topuniversiteit biedt Rotterdam de mogelijkheid om op allerlei werkterreinen ervaring op te 
doen. Stad en haven hebben een gevarieerd, innovatief bedrijfsleven, van ambachtelijke eenpitters 
tot hightechindustrie, met leerzame stages of praktijkopdrachten. Zelf maak ik van nabij mee hoe 
verfrissend de inbreng is van studenten/trainees in de gemeentelijke organisatie.

Daarnaast biedt de stad een scala aan sportieve en culturele voorzieningen en is het goed uitgaan 
in de gezellige binnenstad. Kortom, het Rotterdamse studentenleven is rijkgeschakeerd. Daar 
dragen vele actieve studentenverenigingen zeker aan bij, en het lidmaatschap is dan ook het 
overwegen waard. 

Echter, ik schrijf dit voorwoord in een periode waarin nog volop beperkingen gelden vanwege 
COVID-19. Sociale maatregelen raken ook het studentenleven in onze stad hard. Gelukkig wordt 
er nu vaart gemaakt met het vaccinatieprogramma; ik hoop dat de meeste beperkingen niet meer 
nodig zijn als jij daadwerkelijk aan je studie begint. Want samen leren, studeren en van het leven 
genieten is voor ons allemaal van onschatbare waarde.

We hopen op en werken aan een mooie toekomst, waarin jullie volop genieten van de stad en je 
studie. Ik zie uit naar jullie komst. Alvast hartelijk welkom!

Burgemeester Ahmed Aboutaleb
Rotterdam

•

Fotograaf: Marc Nolte



VOORWOORD VAN DE RECTOR MAGNIFICUS

Maak van je studietijd een bijzondere tijdMaak van je studietijd een bijzondere tijd

Hogeschool Rotterdam is een bruisende gemeenschap, een school die net als de stad Rotterdam 
steeds in beweging is. Dat willen we studenten zo veel mogelijk laten ervaren. 
We kijken daarom vol verwachting en vertrouwen naar het komende studiejaar, waarin weer 
meer mag en kan. Zo hopen we weer zo veel mogelijk onderwijs op locatie te kunnen geven. 

Het afgelopen jaar zag ook het studentenleven er anders uit dan verwacht, maar komend jaar 
kunnen studenten de draad weer enthousiast oppakken. Of je nu aan de start van je studie staat of 
al even bezig bent, er komen weer nieuwe mogelijkheden om alle dromen en verwachtingen die jij 
van je studietijd hebt in vervulling te laten gaan. Je studietijd is immers een veelbelovende periode 
die in het teken staat van jouw persoonlijke en professionele groei en dé tijd om je toekomst 
vorm te geven. Een periode waarin je samen met je studiegenoten het beste uit jezelf wilt halen. 
Op Hogeschool Rotterdam zullen onze docenten je hierbij zo goed mogelijk ondersteunen. 
Daarnaast  bieden de Rotterdamse studentenverenigingen en de studieverenigingen van onze 
opleidingen je hele mooie kansen om te werken aan het ontdekken van onze prachtige stad, het 
sluiten van mooie vriendschappen en het creëren van waardevolle netwerken. 

Ik daag je uit om van jouw studie in Rotterdam een bijzondere tijd te maken en wens je daarbij 
heel veel plezier!

Ron Bormans
Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam

•



Rotterdamsch Studenten Corps / 
Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten 
Vereeniging

Met een bestaan van meer dan 105 jaar, ruim 1500 leden, 16 onderverenigingen en 115 huizen is het 
Rotterdamsch Studenten Corps en de Rotterdamse Vrouwelijke Studenten Vereniging 
(RSC/RVSV) de oudste, grootste en meest toonaangevende studentenvereniging van Rotterdam. 
Door jaarclubs, disputen en gezelschappen met elk hun unieke karakter zorgt RSC/RVSV voor het ontstaan 
van vriendschappen voor het leven! 

Als eerstejaars begint je studentenleven bij RSC/RVSV meteen; je ontmoet veel nieuwe mensen, je gaat een 
jaarclub vormen, in een studentenhuis wonen en misschien wel bij een dispuut of gezelschap. Elke maandag 
heb je als meisje met je jaarclub ‘club-eten’, waarna je kan gaan borrelen in de zaal en een dansje kan doen in 
onze eigen studentendiscotheek Bikini! 

RSC/RVSV staat niet alleen in het teken van de borrelavonden, ook is er van alles mogelijk op organisatorisch 
en bestuurlijk gebied. Studie, carrière en maatschappelijke betrokkenheid staan bij ons hoog in het vaandel 
en er zijn veel mogelijkheden om jezelf op deze vlakken te ontwikkelen. Zo kun je je als lid van RSC/RVSV 
aansluiten bij elk van de 16 onderverenigingen, die actief zijn op het gebied van sport, toneel en muziek (met 
onder andere onze eigen Hermes House Band). Daarnaast kan je deelnemen aan een van de vele commissies 
die onze vereniging rijk is, om feesten, festivals en andere evenementen te organiseren. Op deze manier kun je 
unieke kwaliteiten ontwikkelen, die later goed van pas kunnen komen.

Heb je vragen over de vereniging of over het lid worden van RSC/RVSV? Mail dan naar 
i.vanengelen@rsc-rvsv.nl of p.geurts@rsc-rvsv.nl ! Of ga naar onze Instagram, Facebook of onze website voor 
meer informatie: www.eurekaweek.nl



Eerstejaars
Beste studenten, 

Leuk dat je in Rotterdam studeert! Ik vertel graag over hoe ik dit jaar heb ervaren als eerstejaars lid van 
RSC/RVSV en student aan de Hogeschool Rotterdam. Mijn plan was om mijn eerste jaar van de studie 
Vastgoed & Makelaardij af te ronden voordat ik lid wilde worden, dit is mij vorig jaar gelukt en zodoende 
heb ik mij van de zomer ingeschreven. Ik heb een tijd ondergehuurd bij een huis met in totaal 9 gasten. 
Nadat ik ben ingeloot ben ik hier blijven wonen en heb ik het enorm naar m’n zin; ik heb 8 andere gasten 
waar ik veel mee samen doe en waar ik altijd met van alles terecht kan. 

Naast mijn huis heb ik met 19 andere gasten een jaarclub, waarmee we in een korte tijd hele goede 
vrienden van elkaar zijn geworden en zo voel je je snel op je gemak in Rotterdam. Naast deze twee 
plekken waar je goede vrienden/vriendinnen maakt, kun je ook commissies doen waar je nog meer 
mensen leert kennen. Zo ontwikkel je binnen je eerste jaar al een netwerk wat je zonder studentenver-
eniging niet snel krijgt. Dit is voor mij een groot pluspunt aan lid worden, naast dat je zoveel feesten, 
gala’s, diners, vakanties en nog veel meer hebt. 

Dit jaar is het natuurlijk allemaal net iets anders gegaan dan normaal vanwege COVID-19, hierdoor zijn 
de sociale contacten van veel mensen minder geworden. Door vele initiatieven van andere leden, mijn 
huis en mijn jaarclub zijn er creatieve manieren gevonden om toch nog leuke dingen doen. 

Het combineren van studie met de vereniging kost voor de ene wat meer moeite dan voor de ander, 
maar gelukkig motiveert iedereen elkaar om de studie te halen. Samen met je clubgenoten studeren 
voor een tentamenperiode, maar ook ouderejaars uit huis die je motiveren voor/helpen met lastige 
deadlines of tentamens.

Ik voelde me erg snel thuis in Rotterdam vanwege alle mensen bij de vereniging. Het is altijd gezellig en 
er is veel te beleven. Heb je twijfels over of het RSC/RVSV iets voor jou is? Stuur ons een mail of een 
bericht op Instagram. Schroom niet om mensen aan te spreken voor vragen of een gezellig gesprek! 
Wellicht tot volgend jaar op de vereniging! 

Groeten, 
Wouter Houwman



R.S.V. SANCTUS LAURENTIUS 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 







OVER HET RSG
Het Rotterdamsch Studenten Gezelschap is een gemengde 
studentenvereniging met 450 enthousiaste leden, studerend aan de 
hogeschool of universiteit. In het oudste studentenpand van Rotterdam 
hangt er altijd een gezellige sfeer. Op onze sociëteit Asker V kan je 
altijd een drankje komen doen, uitrusten van een dag hard studeren of helemaal 
losgaan. Het RSG kent daarnaast vele tradities die je studententijd onvergetelijk maken. Iedere dag 
beleef je weer iets nieuws!

GEEN ONTGROENING
Een van de dingen waarmee het RSG zich onderscheidt is het hebben van een kennismakingstijd in 

plaats van een ontgroening. De kennismakingstijd bestaat uit een week 
vol toffe activiteiten, waarin jouw studententijd écht zal beginnen en je de 
vereniging zult leren kennen. Via disputen, jaarclubs en commissies voel 
je je binnen de kortste keren thuis op de vereniging en zal jij er helemaal 
klaar voor zijn om vele onvergetelijke momenten te beleven! Uniek aan het 
RSG is: het kan allemaal vanaf je eerste jaar! Kortom, het RSG is het begin 
van een fantastisch studentenleven waarin jij je naast je studie volop kan 

ontwikkelen.

TIJD VOOR JE STUDIE
Lid worden lijkt je misschien wel vet, maar is dat wel te combineren met 
studeren? Bij ons op de vereniging zijn bijna geen verplichtingen; je hoeft 
geen vaste dagen aanwezig te zijn en bepaalt dus zelf wanneer je wil komen. 
Daarnaast hebben we op het RSG een studie-intensiveringsprogramma, waarbij 
er altijd ouderejaars van jouw studie bereid zijn je te helpen. Ook hebben we een 
computerruimte waar je goed kunt studeren als je een fijne studieplek zoekt.

EERSTEJAARS HBO STUDENT BIJ HET RSG
Hoi iedereen! 
Ik ben Yfke, eerstejaars student en eerstejaars lid van het Rotterdams 
Studenten Gezelschap. Dit jaar ben ik in Rotterdam komen wonen en 
al snel had ik me ingeschreven bij het RSG, nog vóór de Eurekaweek. 
Ondanks dat de corona maatregelen voor flink wat aanpassingen en improvisaties 
zorgden, was mijn eerste jaar bij het RSG toch onvergetelijker dan ik ooit had durven dromen! 

DINEREN OP DE SOOS
Alle aspiranten stonden te popelen elkaar te leren kennen, daarom werden er vier aspiranten-
diners georganiseerd. In groepjes zaten we in de soos en werd ons een heerlijk driegangendiner 
voorgeschoteld, natuurlijk in combinatie met een lekker drankje. Ondertussen kletsten de 
ouderejaars ons de oren van ons hoofd, van commissies tot RSG-liederen en van de mores tot 
sappige roddels. Kortom, iedereen voelde zich meteen op zijn gemak. Naast de ouderejaars die 
we leerden kennen waren de diners vooral bedoeld om de andere aspiranten te leren kennen. 
Al snel hadden we het over het vormen van jaarclubs, een vriendengroep met een stuk of tien 
andere eerstejaars waar je de rest van je studententijd aan vastgekleefd zit om samen gezellig 
mee te borrelen en domme acties uit te voeren waar je over twintig jaar hard om kunt lachen. 

GEZELLIG ZOOMEN
Je ontkwam er dit jaar natuurlijk niet aan: zoom! Een beetje verlegen kroop je achter je laptop 
om mensen te zien die je nog niet allemaal even goed kent. Dat stukje verlegenheid was gelijk 
weg toen je dol enthousiaste leden hoorde kwekken over de leukste RSG-verhalen. Ons werd ook 
het hemd van het lijf gevraagd over wat we van RSG vonden en waarom we lid zijn geworden. Ik 
had niet verwacht dat online avonden zo gezellig konden zijn! 

UNIEK AAN RSG
Het fijne aan RSG vind ik dat iedereen hier gelijk is. Als eerstejaars ben je gelijk aan de 
ouderejaars en iedereen kan hier zichzelf zijn. Je mede-RSG’ers gaan zo al snel als een soort 
hechte familie aanvoelen. De ouderejaars helpen je maar wat graag om je plekje te vinden en 
eenmaal lid kun je het je al snel niet meer voorstellen hoe je leven was voordat je al deze leuke 

RSG’ers leerde kennen. Hopelijk tot snel! 

Eurekaweek Het RSG @eurekaweekrsg www.eurekaweekrsg.nl
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Navigators Studentenvereniging Rotterdam (NSR) is met meer dan 300 leden 
de grootste christelijke studentenvereniging in Rotterdam. NSR staat midden in 
de studentenwereld en heeft een open karakter. Bij ons vind je de unieke mix 
van écht student en écht christelijk. Écht student zijn betekent dat we een 
studentenvereniging zijn met activiteiten als borrelavonden, feesten, 
weekendjes weg en een gala. Onze veertien hechte disputen hebben allemaal 
een eigen karakter en bovendien zijn er veel commissies die verantwoordelijk 
zijn voor verschillende activiteiten. Écht christelijk houdt in dat we actief bezig 
zijn met geloof en hier een duidelijke plaats voor hebben binnen de vereniging; 
we willen meer zijn dan een vereniging met slechts een christelijk sausje. 
Openheid en oprechte interesse zijn belangrijke onderdelen van de vereniging 
die niet onopgemerkt blijven.  
 
 
  

Navigators 
Studentenvereniging 

Rotterdam 

Sociëteit Alveus Dei 
Eendrachtsplein 10  

www.nsr.nu 

@navigatorsrotterdam 



  
 
 
 
 

Waarde lezer, 
 
Klinkt misschien een beetje cliché, maar Ik denk dat het lid worden bij NSR één 
van mijn beste keuzes is geweest tot nu toe. 
Voordat ik lid werd bij NSR miste ik een groep mensen waarmee ik gezellig een 
drankje kon drinken en die ook een hart hebben voor het geloof. 
 
Ik ging mij verdiepen in NSR en ben een keer bij een viering gaan kijken. Ik 
werd warm ontvangen en had een leuke avond met veel indrukken, was dit wat 
ik zocht…? Ik twijfelde nog even, maar ik heb mij toch inschreven en ben lid 
geworden. 
 
Bij NSR maak je mooie momenten mee, maak je veel nieuwe vrienden voor het 
leven, heb je altijd wel iets te doen en verdiep je je in God! Ook leer je veel van 
je vrienden bij NSR, allemaal studenten met andere studies. Je bouwt dus een 
groot netwerk op! Naast de borrels, heb je ook serieuze gesprekken over het 
geloof of leven. Dit maakt voor mij de tijd bij NSR zo waardevol. 
 
Ik ben zonder verwachtingen bij NSR lid geworden en wist niet goed wat mij te 
wachten stond. Ik ben erachter gekomen dat de studentenvereniging goed te 
combineren is met mijn HBO-studie bouwkunde. Ik verwacht dat ik geen 
vertraging oploop vanwege de vereniging. In mijn dispuut is het één keer in de 
twee weken verplicht om aanwezig te zijn en daaromheen zijn veel activiteiten 
die vrijblijvend zijn. Af en toe zijn er nog een aantal activiteiten waarvan wordt 
verwacht dat je aanwezig bent, maar hier wil je dan zelf ook graag bij zijn! 

 
Ik hoop nog meer mensen te leren kennen, mijn leven met God nog meer te 
verdiepen en gezellig een drankje te kunnen drinken met elkaar op de SOC. 
 
Hopelijk heb ik je een beeld kunnen geven hoe ik de eerste periode bij NSR heb 
ervaren en wie weet komen we elkaar tegen op een borrel! 
 
Groeten, 
 
Doris 

Eerstejaars 
Navigators 

Studentenvereniging 
Rotterdam 



Activiteitenkalender

  Woensdag 7 juli:
• Pre-ew S.S.R.-Rotterdam

   Introductieweek:
• Van 16 t/m 19 augustus zijn bij elke vereniging de terrassen vanaf 16.00 open en 

wanneer de maatregelen het toelaten zal er ook elke avond vanaf 23.00 een feest.

  Donderdag 17 juni:
• Pre-ew NSR

  Donderdag 1 juli:
• Entrez activiteit RSG

HBO-Programma (14 t/m 19 augustus):
• S.S.R.-Rotterdam
• RSG

   Voor meer informatie over de activiteiten en het inschrijven bij een vereniging?
   Check dan de Instagrams van de verenigingen!

• Eurekaweek.rsc.rvsv
• Eurekaweek.laurentius
• Eurekaweek.ssr
• Eurekaweek.rsg
• Eurekaweeknsr



www.rkvv.nl

rkvv_rotterdam

MEER INFORMATIE OVER DE 
VERENIGINGEN EN OVER DE 

CORONAMAATREGELEN TIJDENS DE 
INTRODUCTIEPERIODE?

www.rsc-rvsv.nl
www.laurentius.nl

www.eurekaweek.ssrr.nl
www.eurekaweekrsg.nl
www.eurekaweeknsr.nu


