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Wij staan voor:
de DIErgeneeskundige FaculteitsKring Antwerpen (DIEFKA) die is ontstaan in 1974 na het uiteengaan van 
Vebio; de voormalige vereniging voor Biologen en Diergeneeskundigen. Ondertussen is DIEFKA uitgegroeid 
tot dé officiële faculteitsvereniging voor diergeneeskunde studenten aan de Universiteit Antwerpen die het 
afgelopen (niet-lustrum)jaar 341 leden en 58 schachten heeft mogen vertegenwoordigen. Verder hebben wij 
op onze Facebook pagina ondertussen 1.310 likes en 1.361 volgers vergaard, heeft onze Instagram pagina na 
anderhalf jaar al 573 volgers en heeft onze club een Facebook rating van 4,9/5.

Om zowel onze leden als onze partners zo veel mogelijk tevreden te houden, voeren wij ieder academiejaar 
een aantal veranderingen door. Zo is vorig jaar de DIEFKApedia in het leven geroepen. Dit is een online 
platform waar tips en oude examenvragen gebundeld staan voor de vakken van alle jaarlagen. Aankomend 
academiejaar zal de DIEFKApedia uitgebreid worden met nog veel meer nieuwe functies, komt er wellicht ons 
eigen DIEFKA bier en zal de DIEFKAlender in  het leven geroepen worden.

Wij zijn DIEFKA

Uw partnership met DIEFKA

Word partner van de gezelligste
vereniging van Antwerpen

www.facebook.com/diefkantwerpen
www.instagram.com/diefkantwerpen
www.diefkapedia.com
www.diefkapedia.com
www.facebook.com/diefkantwerpen
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Het afgelopen academiejaar was natuurlijk anders dan alle andere jaren. Hiervan waren 
wij ons goed bewust. Om onze leden alsnog te kunnen vermaken, hebben wij aangepaste 
evenementen georganiseerd met een limiet aan aanwezigen, extra regels of zelfs alterna-
tieve (online) activiteiten. 
Zoals ieder hopen wij dat er in het komende academiejaar geen sprake meer zal zijn van 
COVID-19. Mocht dit wel het geval zijn, zullen wij net als het afgelopen academiejaar 
streng handhaven naar de op dat moment geldende maatregelen.

Al 46 jaar voor de student

DIEFKA en COVID-19:

Binnen onze vereniging hebben we speciaal aangestelde mentoren die klaar staan om alle praktische 
vragen over de studie te beantwoorden. Ook onderhouden zij onze DIEFKApedia; een online studiebundel 
waarin praktische tips en oude examenvragen zijn gebundeld.

De afgelopen jaren proberen wij ons steeds meer in te zetten op de voorlichting van nieuwe studenten. Zo 
is er op onze website bijvoorbeeld een checklist terug te vinden met praktische tips voor het starten als 
student in Antwerpen en geven onze mentoren ieder academiejaar inzichtelijke presentaties over de 
vakken van alle jaarlagen.

Als DIEFKA zijnde verzorgen wij alle praktische materialen voor de studie in onze eigen online shop. Deze 
materialen worden aangeboden tegen een eerlijke prijs. Daarnaast verkopen wij onze eigen DIEFKA truien 
én sokken.

Verder bieden wij verschillende mogelijkheden voor studenten om kennis te maken met de sector en haar 
professionals door het voorzien van verschillende lezingen en een jaarlijkse rondleiding door een moderne 
dierenkliniek.

Naast studie gerelateerde evenementen zetten wij iedere week minimaal één evenement neer wat meer 
gericht is op het bij elkaar brengen van studenten en het creëren van vriendschappen. Op deze 
evenementen komen zowel diergeneeskundige studenten als studenten van andere richtingen af.

Voorbeelden van dergelijke evenementen zijn:  
- Caféavonden en Kroegentochten - Cantusavonden
- Sportwedstrijden tegen andere clubs - Een jaarlijks Galabal
- Spelletjesavonden en voordrinks - Ledenweekend
- Open feesten zoals TD’s - Kaas- en Wijnavond

DIEFKA’s doelstellingen
De afgelopen 46 jaar hebben wij ons uiterste best gedaan om onze medestudenten de ultieme balans aan 
te bieden tussen studeren en vermaak. Dankzij DIEFKA worden er verschillende activiteiten, diensten en 
materialen aangeboden:

www.diefka.com/shop
www.facebook.com/DIEFKAntwerpen/events/


Maak kennis met Team Public Relations
Leer hieronder Team P.R. voor 2021-2022 kennen! Aankomend academiejaar zal Bram de rol van Praeses op zich 
gaan nemen. Hiervoor is hij perfect geschikt wegens zijn ervaring binnen de vereniging en onuitputtelijk 
enthousiasme. In 2019 is Bram in het Praesidium gekomen als Zedenmeester en in 2020 is hij doorgegroeid tot 
Vice-Praeses; dé rechterhand van de Praeses. Zowel Aline als Charlotte zijn dit jaar een nieuwe aanwinst voor ons 
Praesidium en hebben dus nog geen eerdere functies uitgevoerd. Zij hebben zich beide tijdens de verkiezingen 
moeten bewijzen waardoor wij het volste vertrouwen hebben in deze twee meiden. Dit P.R. Team gaat er een 
topjaar van maken!

+31 651 06 06 11 43
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PRAESES 2021-2022

Charlotte van Ingen
PUBLIC RELATIONS 2021-2022

PUBLIC RELATIONS 2021-2022

pr@diefka.com

+31 637 11 20 99

Team Public Relations

Aline Van As

pr@diefka.com

+32 477 21 89 61

praeses@diefka.com

+31 681 43 69 68

Bram Rijnsbergen

tel:+32477218961
tel:+31637112099
tel:+31681436968


- Logovermelding en korte tekst op onze
website onder het kopje 'partners'

- Logovermelding in ons clubblad
- Logovermelding op onze VUAS pagina

- Logovermelding op onze roll-up banner die
geplaatst wordt op de grote evenementen

- Vier posts op onze Facebook- en Instagram
pagina's

- Vier vacatures op onze website
- Logovermelding op de lidkaarten
- Eén maand durende pop-up op de hoofdpagina

van onze website
- Take-over van ons Facebook verhaal én onze

Instagram Stories

- Twee posts op onze Facebook- en Instagram
pagina's

- Verspreiding van zelf verzorgd promotiemateriaal
- Logovermelding op alle pagina’s van onze

DIEFKApedia
- Aparte pagina in ons clubblad met invulling naar

keuze
- Logovermelding op alle pagina's van onze

website

- Eén post op onze VUAS pagina
- Eén post op onze LinkedIn pagina
- Eén vacature op onze website
- Logovermelding op drukwerk in goodiebags die

verspreid worden op Openingsdag- Logovermelding op Facebook-banners van 
onze evenementen

- Logovermelding op fysieke evenementsposters
- Logovermelding in wekelijkse ledenmails
- Eén post op onze Facebook- en Instagram
   pagina's
- Twee vacatures op onze website
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Basis €250,-

Brons €500,-

Zilver €1000,-

Platinum €3000,-

Diamant €4500,-

Mocht u op een andere manier een steentje bij willen dragen aan DIEFKA is dit natuurlijk ook 
mogelijk. In overleg kunnen wij een samenwerking aangaan die voor beide partijen passend is. 
Dit kan bijvoorbeeld door te sponsoren in natura, kortingscodes te verspreiden of door hapjes/-
drankjes op een apart evenement te sponsoren.

Mocht u geïnteresseerd zijn mag u vrijblijvend contact opnemen met pr@diefka.com

Alternatieve Sponsoring

Partner worden van DIEFKA

Interesse?
Onderstaande pakketten zijn cumulatief. Dit houdt in dat pakket Zilver bijvoorbeeld ook alle voordelen krijgt van 
pakket Basis en Brons. Het aantal berichten op Facebook en Instagram en het aantal (vakantie)jobvacatures zijn 
hierop een uitzondering. Daarvoor zal het aantal gelden dat in het door u gekozen pakket staat.

Goud €2000,-

www.facebook.com/diefkantwerpen
www.instagram.com/diefkantwerpen
www.diefka.com/vacatures
www.diefka.com/sponsors
www.vuas.be/#/club/diefka
www.vuas.be/#/club/diefka
https://www.linkedin.com/company/diefkantwerpen
https://diefka.com/vacatures/
www.facebook.com/DIEFKAntwerpen/events/
www.facebook.com/diefkantwerpen
www.instagram.com/diefkantwerpen
www.diefka.com/vacatures
www.facebook.com/diefkantwerpen
www.instagram.com/diefkantwerpen
www.diefkantwerpen.com
www.diefka.com
www.facebook.com/diefkantwerpen
www.instagram.com/diefkantwerpen
www.diefka.com/vacatures
www.diefka.com
www.facebook.com/diefkantwerpen
www.instagram.com/diefkantwerpen
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Sporttenue ASL + Interfac bundel €1500,-

Partner worden van DIEFKA

Met dit pakket kunt u het logo van uw bedrijf laten plaatsen op onze 
gloednieuwe sporttenues. Deze sporttenues zullen de aankomende 3 
academiejaren wekelijks gedragen worden tijdens de Antwerp Students League 
(ASL) en de Interfac wedstrijden.  

In samenwerking met de UAntwerpen organiseert DIEFKA ieder 
academiejaar meerdere lezingen. Sinds vorig academiejaar vragen wij niet 
alleen experts uit de diergeneeskundige sector om te spreken, maar geven 
wij ook onze partners deze kans. Voor een bedrag van €500,- krijgt u 
anderhalf uur de tijd om onze studenten wat bij te brengen over een 
onderwerp naar keuze. Indien de lezing wegens COVID-19 nog niet fysiek 
gegeven kan worden, is het mogelijk om dit te doen via ons eigen Blackboard 
Collaborate platform. Wilt u hierover meer informatie ontvangen? Neem dan 
zeker contact met ons op!

Lezing €500,-

Supplementen
Onderstaande pakketten zijn aanvullende pakketten. Het zijn dus bijkomende pakketten die gebruikt kunnen 
worden als aanvulling op de ‘standaard’ pakketten. 

www.sportsticker.be/asl/
www.uasportraad.be/interfac/
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DIEFKA is een trotse partner van de Universiteit AntwerpenDIEFKA is een trotse partner van de Universiteit Antwerpen

IBAN:  BE21 7310 5188 8103  BIC:  KREDBEBB

Vind onze belangrijke contactgegevens
via deze QR code

+32 477 21 89 61 (Aline)
+31 637 11 20 99 (Charlotte)

www.DIEFKA.com

pr@diefka.com

@DIEFKAntwerpen

DIEFKA

DIEFKA ANTWERPEN

      @DIEFKAntwerpen

@DIEFKAntwerpen

DIEFKA is een trotse partner van de Universiteit Antwerpen

www.uantwerpen.be/nl/studentenleven/vrije-tijd/studentenverenigingen/
www.instagram.com/diefkantwerpen
www.youtube.com/channel/UCCUCePxdEpxAVNfaZv7HRWA
https://open.spotify.com/user/6ooc6yoatckelzofgjswj4429?si=bec5031c304f4f58
https://www.linkedin.com/company/diefkantwerpen
www.facebook.com/diefkantwerpen
www.diefka.com
mailto:pr@diefka.com
tel:+32477218961
tel:+31637112099
www.diefka.wixsite.com/diefka-1



