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Amsterdam 16 december 2021

De ondergetekenden
Het Amsterdamsch Studenten Corps Amsterdamsch Vrouwelijke Studenten Vereeniging A S C A V S V

geregistreerd onder nummer V40531339 bij de Kamcr van Koophandel te Amsterdam in deze rechtsgeldig
verder genoemd partij 1vertegenwoordigd door 5 1 2e

en

Ministerie van Buitenlandse ZakenBedrijf

Contactpersoon
Adres

Telefoon

E mail

5 1 2e

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
5 1 2e

5 1 2e l®minbuza nl

verder genoemd partij 2

Beiden zijn overeengekomen dat

Partij 1 namens partij 2 een jaar lang d w z een kalenderjaar vanafmaandag 20 december 2021 het logo
met daarin een klikbare link van het Ministerie van Buitenlandse Zaken bovenaan de website www asc

avsv nl plaatst
Partij 1 en partij 2 zullen in overleg bepalen waar dit precies geplaatst wordt op de website

In totaal is partij 2 hiervoor aan partij 1 het bedrag van €1200 zegge twaalfhonderd euro exclusief 21 BTW

verschuldigd
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur en wel op rekening

t n v A S C A V S V Centrale Inning o v v het factuumummer5 1 5

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend

namens partij 1 namens partij 2

5 1 2e

Ministerie van Buiteniandse Zaken

00001 1138825



buiten verzoek

Van

Verzonden Thursday December 16 2021 3 18 PM

Aan

Onderwerp FW Samenwerkingsverzoekministerievan Buitenlandse Zaken

5 1 2e

@asc avsv nr \ 5asc gvsv nl5 1 2e 5 1 2e

Hi 5 12e

Getekend contract in de bijiage We houden contact

Greet

5 1 2e

5 1 2e

Ministerie van Buitenlandae Zaken

Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag
Tel Mob

E mail

5 1 2e

ligminbuza nl5 1 2e

ooooa 1138827



@minbuza nlVan

Verzonden Ihursday December 16 2021 3 15 PM

Aan

Onderwerp RE Samenwerkingsverzoek ministerie van Buitenlandse Zaken

5 1 2e|5 1 2e

| 5 minbuza nl5 l 2e | 5 1 2e

Hi 5 1 2e

Getekend exemplaar retour

@minbuza nlFrom

Sent Thursday December 16 2021 14 08

lg minbuza nl

Subject FW Samenwerkingsverzoek ministerie van Buitenlandse Zaken

5 1 26 5 1 26|

To 5 1 26 5 1 26

Hierbij nog een contract om te ondertekenen voor Campus Recruitment

Groet

5 1 26

Ministerie van Buitenlandse Zaken

RljnstraatS | 2515 XP Den Haag
Tel Mob

E mail

5 1 20

mmbuza nl5 1 26

^1^

|@asc avsv nlVan

Verzonden Thursday December 16 2021 2 06 PM

Aan

Onderwerp RE SamemveHangsv^oek ministerie van Buitenlandse Zaken

5 1 2e 5 1 26

i minbuza nl5 1 26 1 5 1 26

Beste 5 1 2e

Dankjewel voor je reactie In de bijlage de overeenkomst en factuur Kan je de eerste ondertekent retoumeren

Dank

Met vriendelijke groet

Illnstriggimng Senatns Studiosorum Amstelodamensimn A S C A V S V

5 1 26

Warmoesstraat 153

1012 JC Amsterdam

Tel 31 0 20 5238010

5 1 26 l@minbuza nlVan

^ nnnno ^ woensdag 15 december 2021 11 52

@asc avsv nl

5 1 261

1138827
Aan 5 1 26 5 1 26l^l



Onderwerp RE Samenwerkingsverzoek ministerie van Buitenlandse Zaken

5 1 2eHi

Hierbij

Bedrijf Ministerie van Buitenlandse Zaken

Contactpersoon {tekenbevoegde
Adres Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

Telefoon

E mail |

5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e

@minbuza nl

Voor factuur in ieder geval belangrijk om er een factuurkenmerkop te zetten

Groet

5 1 2e

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8 I 2515 XP Den Haag

Tel Mob

E mail

I 6 1 2e

ibuza nl5 1 26

^It’

l g asc avsv nlVan

Verzonden Tuesday December 14 2021 8 57 PM

Aan

Onderwerp RE SameTTwerlarTgsverzoek ministerie van Buitenlandse Zaken

5 1 2e 5 1 2e1

l@minbuza nl5 1 2e 5 l 2el l

Zeker heel leuk dat jullie een samenwerking met ons aan willen gaan Als jij mij jullie factuurgegevens kan sturen dan kan ik een

factuur opmaken Ook stellen wij meestal een contract op voor beide partijen fijn dus daarvoor ben ik ook benieuwd ofjij mij de

volgende gegevens kan sturen dan stuur ik het contract meteen met de factuur mee

Bedrijf

Contactpersoon tekenbevoegde]
Adres

Telefoon

E mail

Hoor graag van je

Met vriendelijke groet

5 1 2e

I]]i 5tri55irau5 Senatus Studiosorum Amstelodamensium A S C A V S V

5 1 2e

Warmoesstraat 153

1012 JC Amsterdam

Tel 31 0 20 5238010

|@minbuza nlVan 5 1 2e5 1 2b |

Verzonden maandag 13 december 2021 13 43

@asc avsv nlA00002I 11388275 1 2e 5 1 2e



Onderwerp RE Samenwerkingsverzoek ministerie van Buitenlandse Zaken

5 1 2eHi

Geen probleem Zou je mij een factuur willen sturen voor 1200 euro Dus een jaar lang met ons logo {met link bovenaan de

website

Ik heb het logo e d nog niet ontvangen van onze afdeling communicatie maar ik wil niet wachten met het facturatieproces Zodra

Ik het van communicatie heb ontvangen stuur ik het gelijk naar je toe en stel ik voor om even met elkaar te bellen om de zaken af

te stem men

Alva St dank

Greet

5 1 2e

I 5 1 20

Ministerie van Buitenlandse Zaken

RiJnstraatS | 2515 XP Den Haag

Tel Mob

E mail l@minbuza nl5 1 2e

| g asc avsv nlVan

Verzonden Monday December 13 2021 1 35 PM

Aan

Onderwerp RE Samenwerkingsverzoek ministerie van Buitenlandse Zaken

5 1 2e 5 1 2e

ig minbuza nl5 1 2e 5 1 2e

Hi 5 1 2e

Sorry voor mijn late reactie De kosten zijn €1200 voor bovenaan de website en €700 voor onderaan de website Beide voor een

periode van een jaar

Met vriendelijke groet

5 1 2e

I]lns tri iran Senatiis Studiosorum Amstelodamensium A S C A V S V

5 1 2e

Warmoesstraat 153

1012 JC Amsterdam

Tel 31 0 20 5238010

|@minbuza nlVan

Verzonden vrijdag 10 ^ecernne^HTl 10 17

Aan

Onderwerp RE Samenwerkingsverzoek ministerie van Buitenlandse Zaken

5 1 2e 5 1 20

|@asc avsv nl5 1 26 1 5 1 2e

Hallo 5 1 20

Ik heb nog geen reactie van je ontvangen op mIjn malitje van 1 december Hoor graag nog even wat de kosten zijn als wij met een

logo met link een jaar op jullie website willen staan

Alvast dank

Groet

00002 1138827



5 1 2e

5 1 2b

Ministerie van Buiterlardse Zaken

RijnstraatS | 2515 XP Der Haag
Tel Mob

E mail
i 5 1 2a

ibuza nl5 1 2e

Van 5 1 2b

Verzonden Wednesday December 1 2021 1 45 PM

Aan l@asc avsv nl |
Onderwerp FW Samenwerkingsverzoek ministerie van Buitenlandse Zaken

@asc avsv nl5 1 2e 5 1 2e

Hi 5 1 2e

Nog even terugkomend op ons telefoongesprek van gisteren Zou je mij kunnen laten wat jullie zou berekenen als ik een jaar lang
met ons logo op jullie website wll staan

Ik hoor het graag

Groet

5 1 2a

5 1 2e

Ministerie van Buiterlardse Zaken

RijnstraatS | 2515 XP Den Haag

Tel Mob

E mail
I 5 1 2e

ibuza nl5 1 26

^1^

Van HDPO carrIeredag | |@mmbuza nl5 1 21

Verzonden Wednesday December 1 2021 10 26 AM

Aan @minbuza nl5 1 2e

Onderwerp FW Samenwerkingsverzoek ministerie van Buitenlandse Zaken

|@asc avsv nlVan

Verzonden Monday November 15 2021 5 19 PM

Aan HDPO carrIeredag

Onderwerp RE Samenwencmgsve^oeinTiinisterie van Buitenlandse Zaken

5 1 2b

minbuza nl5 1 2

Bestel 5 1 2e

Wat leuk dat je ons een mail stunrt Wij hebben binnen de vereniging een heleboel opties voor promotie Zowel via sociale media

als in persoon

In de bijlage heb ik je onze advertentiebrochure meegestuurd Ook stuur ik de brochure van de Financide Commissie mee daarin

staan ook een aantal fysieke activiteiten in In het kader daarvan wil ik nog opmerken dat we ook allerlei recruitmentevenementen in

het vooijaar gaan organiseren in het kader van ons lustrum Dit gaat dus watgrootser opgezet worden dan de activiteiten in de

brochure

^0002™
telefonische afspraak in te plannen zodra je deze brochures hebt kunnen bekijken

1138827



Met vriendelijke greet

5 1 2e

Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensimn A S C A V S V

5 1 26

Warmoesstraat 153

1012 JC Amsterdam

Tel 31 0 20 5238010

Van HDPO carrieredag

Verzonden maandagS november 2021 17 16

Onderwerp Samenwerkingsverzoek ministerie van Buitenlandse Zaken

l@minbuza nl5 1 2i

Beste lezer

{English below

In kader van het thema Campus Recruitment zijn wij voornemens om vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken meer

bekendheid te creeren onder studenten en recent afgestudeerden Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken is ruimte voor een

ieder met een brede internationale interesse en kunnen afgestudeerden met alle denkbare achtergronden solliciteren

Om deze boodschap uit te kunnen stralen willen we graag gebruik maken van sociale media uitingen Denk hierbij aan een post

op Instagram een stuk in de nieuwsbrief of een banner in het faculteitsgebouw

Graag hoor ik wat de mogelijkheden en eventueel bijbehorende kosten zijn Graag hoor ik tevens wat de vereiste specificaties voor

de eventuele uitingen zijn {afmetingen grootte etc

In de toekomst staan wij ookopen voor eventuele actieve samenwerkingen in vorm van presentaties inhousedagen etc

Tot slot zou Ik willen vragen om rekening houdend met onze interne agenda een reactie op deze mall te versturen voor 19

november

Bij vragen en of opmerkingen kunt u reageren op deze mail

Alvast bedankt

Groet

Werving Selectie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Dear reader

In line with our Cam pus Recruitment strategy we intend to create more visibility of the Dutch ministry of Foreign Affairs among

both students as well as recent graduates At the ministry there Is room for anyone with a broad international interest and

candidates with all backgrounds are invited to apply for our vacancies Do note that for all vacancies including internships a

proficient level of Dutch is required For vacancies on our representations abroad it is also needed to possess the Dutch nationality

In order to spread this message among students we want to make use of social media E g a post on Instagram page in the

newsletter or a banner in the building of the faculty

Hence I would like to know what would be the possibilities and at what costs accompanied with the obligated specifics e g

measurements size etc

In the future we will likely also be engaging In more active activities such as presentations Inhousedays etc

00002
hiiidiiy I would like to ask in light of our own planning to send a reply to this mail no later than November the 19

1138827



Don t hesitateto send us an email shouldyou have anyquestions

Thank you in advance

Best

5 1 26

Recruitment

Ministry of Foreign Affairs

Help save paper Do you really need to printthis email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Help save paper Do you really need to printthis email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Help save paper Do you really need to printthis email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronictransmission of messages

Help save paper Do you really need to printthis email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u Is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

00002 1138827



buiten verzoek

From HDPO carrieredag ^H
Sent dinsdag 26 juli 2022 18 48

[S minbuza nl5 1 21

5 1 2e | ®minbuza

^minbuza nl

■^minbuza nl

Subject FW Verwijderen logo ministerie van Buitenlandse Zaken website

minbuza nl 5 1 2eTo 55 1 2e1

@minbuza nl @minbuza nl5 l 2e 5 l 2e5 1 2e1 5 1 2e■d 5 1 2e I 1

5 1 2e5 1 2e

Dag collegas

Zie onderstaande reactie vanuit ASC het logo is inmiddels verwijderd

Groet

5 1 2e

|@asc avsv nlFrom

Sent dinsdag 26 juli 2022 18 37

To HDPO carrieredag |
Subject RE Verwijderen logo ministerie van Buitenlandse Zaken website

5 1 2e5 1 2e

g minbuza nl5 1 2i

Beste

Allereerst willen wij zeggen dat we uiteraard niet staan achter de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden en willen wij u

bedanken voor uw mail hierover Het logo is inmiddels verwijderd Daamaast willen wij ons ook verontschuldigen dat wij niet

proactief hebben gehandeld richting jullie hopelijk begrijpt u dat dat niet moedwillig is gebeurd Wij delen met u in de bijlage het

statement dat naar onze leden en andere stakeholders is gestuurd Wij hopen dat dit bericht antwoord op uw vragen geeft en

daadkracht toont Vanaf nu zullen we u op de hoogte houden van de eventuele ontwikkelingen

Als er nog vragen zijn dan kunt u altijd contact met ons opnemen

Met vriendelijke groet

Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium A S C A V S V

5 1 2^

Warmoesstraat 153

1012 JC Amsterdam

Tel 31 0 20 5238010

Van HDPO carrieredag j
Verzonden dinsdag 26 juli 2022 16 05

Aan

|[5 minbuza nl5 1 2i

@asc avsv nl |
|@asc

Onderwerp Verwijderen logo ministerie van Buitenlandse Zaken website

avsv nl | 5 asc5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e5

E 5 1 2e |[gasc avsv nl5 1 2e 5 1 2eavs 5 1 2e

5 1 2eBeste

Naar aanleiding van afspraken over promotie van werken bij BZ staat ons logo opjullie site

00003 1138828



Er zijn nu in de media schokkende berichten over jullie vereniging naar buiten gekomen Wij nemen afstand van de voorgedane

gebeurtenissen en zien die als zeer verwerpelijk

Ik verzoek je daarom dringend om per direct het logo van het ministerie van Buitenlandse Zaken van jullie website af te halen Wij

doen ook per direct afstand van de afspraak die hierover met jullie vereniging is gemaakt

Ik ga ervan uit er op dat dit^ per direct^ door Jullie opgepakt en uitgevoerd wordt en ontvang hiervan graag een schriftelijke

bevestiging via e mail

Greet

5 1 2e

5 1 2e

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Hoofddirectie Personeel en

Organisetie

Rijnstraat 8 I 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 I 2500 EB | Den Haag

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijkaan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

00003 1138828



De Senaat het dagelijks bestuur van studentenvereniging A S C A V S V heeft gisterochtend kennis

genomen van de inhoud van speeches die zijn gegevens tijdens het herendiner dat eergisteren als

onderdeel van de lustrumviering van onze vereniging plaatsvond Ik ervaar de vrouwonvriendelijke

discriminerende woorden van de sprekers en anderen in de zaal als schokkend en kwetsend Ik keur

deze gebeurtenissen persoonlijk en als Rector van de vereniging ten zeerste af en Ik betreur het dat

sommige leden zich opnieuw op ernstige wijze in strijd met de normen en gedragscode van onze

vereniging hebben gedragen

De teksten en de sfeer in de zaal met als gevolg een begrijpelijk gevoel van onveiligheid en woede

onder bediening in de zaal en vrouwelijke leden zijn absoluut niet te rijmen met de normen en

waarden van onze vereniging Die normen en waarden zijn in de afgelopen periode alter discussie

komen te staan Als reactie daarop is er vorig jaar een cultuuromsiag aangekondigd en in gang gezet

Ik moet nu constateren dat onze inspanningen hiertoe in ieder geval bij een deel van onze vereniging

nog niet of onvoldoende zijn geland Het laat zien dat er nog een lange weg te gaan is voordat in de

praktijk bereikt is wat we met de cultuuromsiag nastreven

Ik wil hierbij optekenen dat de Senaat sinds gisterochtend ontzettend veel e mails en andere

berichten heeft ontvangen van leden die die gebeurtenissen van gisteren ten strengste afkeuren en

ons vragen welke consequenties wij hieraan zullen verbinden Daar ben ik blij mee Het laat namelijk

zien dat een groot deel van de vereniging niet alleen slecht gedrag van goed gedrag weet te

onderscheiden maar zich ook massaal uitspreekt tegen misdragingen en het eens is met de richting

waarin de vereniging wil en zal bewegen

De Senaat is momenteel alle mogelijke informatie aan het verzamelen over de gebeurtenissen van

zondag en ook aan het onderzoeken of er nog andere dingen verkeerd zijn gegaan tijdens het

lustrum Op basis van een zo compleet mogelijk beeld zullen wij adequate vervoigstappen nemen

zodat er proportionele consequenties voor betrokkenen zijn en dergelijke misdragingen voorgoed uit

onze vereniging worden verbannen

Zoals al veel in berichtgeving is gemeld hebben vier mannelijke sprekers zich tijdens het herendiner

van onze lustrumviering op absoluut ontoelaatbare wijze vrouwonvriendelijk en haatdragend geuit

De Senaat heeft Het College van Aanklacht als onafhankelijk orgaan van de vereniging gisteren

gevraagd om onderzoeken te starten naar deze leden Dit kan leiden tot sancties inclusief schorsing

of beeindiging van het lidmaatschap

Als Senaat staan wij zelf ook in contact met de betrokken sprekers Van alle vier hebben wij excuses

ontvangen voor hun misdragingen Drie sprekers waren in functie bij het evenement aanwezig twee

daarvan als lid van de NPM de commissie die verantwoordelijk is voor onze jaarlijkse

kennismakingstijd Het andere lid is mijn college binnen de Senaat het dagelijks bestuurvan het

A S C A V S V Zij hebben van middag alle drie een verzoektot aftreden bij mij ingediend en dat

verzoek heb ik geaccepteerd Deze vier leden zullen hun excuses ook nog persoonlijk aanbieden aan

leden tijdens een bijeenkomst op onze societeit

Hun terugtreden doet mij verdriet maar ik ben het ermee eens dat hun positie sinds de

gebeurtenissen van eergisteren onhoudbaar is geworden Het felt dat een van de sprekers een mede

Senaatslid is is des te pijnlijker Alle sprekers hebben een groot gebrek aan fatsoen getoond terwiji

van aanwezige Senaatsleden juist moet worden verwacht dat zij optreden tegen dergelijk gedrag Zij

zijn directe vertegenwoordigers van de cultuuromsiag die het afgelopen collegejaar onder hun

leiding is gei nitieerd Het omgekeerde is echter gebeurd

00004 1138834



Ondanks het aftreden van de drie sprekers worden de onderzoeken van het College van Aanklacht en

van de Senaat naar de acties van betrokkenen en in bredere zin hoe dit alles heeft kunnen gebeuren^

gewoon doorgezet Ook zullen wij juridisch advies inwinnen op basis waarvan wij zullen beoordelen

of tegen de ernstigste uitspraken van zondagavond aangifte moet worden gedaan

Als Rector van de Senaat is het onderdeel van mijn taken om er voor alle leden te zijn ook wanneer

zij een fout zijn begaan en zeker als zij daarvoor berouw tonen Daarom roep ik mensen binnen en

buiten de organisatie op om onmiddellijk op te houden met de opruiing en bedreiging die de

betrokkenen momenteel online en fysiek ervaren Zonder de ontoelaatbare gebeurtenissen op enige

manier te bagatelliseren merk ik op dat er tegenstrijdige berichten circuleren over wat er gezegd is

en door wie Mijn voormalige medebestuurder geeft bijvoorbeeld aan zich niet uitgelaten te hebben

over de cultuuromsiag wat wel beweerd wordt De trial by media die nu al gaande is moet stoppen

Na afronding van het onderzoek worden en er conclusies getrokken en zullen de juiste maatregelen

worden genomen

Ik onderhoud nauw contact met diverse belanghebbende personen en instanties waaronder de

burgemeestervan Amsterdam mevrouw Halsema en de Amsterdamse universiteiten en

hogescholen Ik heb alle begrip voor het felt dat zij het gebeurde sterk afkeuren en dat zij de

voortgang van de ingezette cultuuromsiag ter discussie hebben gesteld Des te meer bedank ik hun

dat zij bereid zijn om met de vereniging in contact te blijven tijdens het verdere onderzoek en de

afhandeling van deze kwestie

Aan onze leden en andere belanghebbenden hebben we reeds medegedeeld dat de start van de

inschrijvingen voor nieuwe aspirant leden die morgen van start zouden gaan tot nader order zijn

opgeschort De Senaat van het A S C A V S V vindt het belangrijkdat in de komende tijd alle tijd en

energie wordt besteed aan goed onderzoek naar en een adequate reactie op deze gebeurtenissen

00004 1138834



5 1 2e

5 1 2e

From

Bcc buiten verzoek[aasc avsv nl

buiten verzoek

buiten verzoek

Subject

Date

Attachments

Samenwerking ministerie van Buitenlandse Zaken

maandag 25 april 2022 13 24 00

180214 Diplomatie krukie en vlaaQeties 1920 iDQ

Beste

Find vorig jaar hebben jullie met

Als verantwoordelijke voor Campus Recruitment binnen BZ neem ik dit stokje nu van

hem over

een contract afgesloten5 1 2e

Graag plan ik op korte termijn een telefonische kennismaking in

In voorbereiding op deze kennismaking ben ik vast benieuwd naar de huidige stand van zaken

m b t de verschillende uitingen welke reeds hebben plaats gevonden

Als ik het goed heb begrepen van

kanalen bij jullie af Website Nieuwsbrief Instagram Facebook Linkedin Verenigingsapp Zou

je mij indien beschikbaar de volgende data kunnen toesturen perafgenomen kanaal

• Aantal leden volgers per kanaal

• Hoeveel likes shares views per kanaal voor de tot nu toe geposte berichten

nemen wij dit jaar een of meerdere van de volgende5 1 2e

Daarnaast bieden \A ij sinds 1 april weerde mogelijkheid aan om stage te lopen op Nederlandse

vertegenwoordigingen in het buitenland Indien passend binnen de gemaakte afspraken met

Frank zouden jullie onderstaande tekst kunnen verspreiden op de kanalen

Stage Er kan weer meer bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Lange tijd hebben we maar weinig stages kunnen aanbieden vanwege de beperkingen
door Covid 19

Die tijd is voorbij Vanaf april bieden we steeds meer stageplaatsen over de hele wereld

aan Zo zijn er weer stages mogelijk op ambassades en consulaten wereldwijd maar
hebben we ook aantrekkelijke mogeiijkheden in Den Haag Check

werkenvoornederland nl voor het actuele aanbod en de voorwaarden

We zijn er voor Nederland wereldwijd Jij ook

In bijiage heb ik ook een aantal beelden welke jullie eventueel kunnen gebruiken bij de tekst

bijvoorbeeld wanneer jullie een Insta post plaatsen

Ik hoorgraag van julliel

Groet

5 1 2e

I 5 1 2e

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag

Tel Mob

E mail

Maandag t m donderdag aanwezig

5 1 2e

l@minbuza nl5 1 2e

00005 1138864
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