
Wekelijkse updates voor de Gentse rechtenstudenten.

Week 6, 2020 - 2021
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VRG Skireis naar Les Arcs

Beste sneeuwliefhebbers,

Naar uitstekende gewoonte organiseert het VRG Gent ook dit jaar een skireis. 

Deze gaat door in de lesvrije week, namelijk van 29 januari (vrijdagavond) 

tot 6 februari. We organiseren deze reis in samenwerking met SnowBite  

(https://snowbite.be). De belangrijkste punten :

 » SKIGEBIED: Gelegen te midden van wouden en overgoten door de zon, 

daar ligt het mooiste en beste skigebied van de Franse Alpen, nl. Les Arcs 

1800. Met meer dan 200 km pistes, een sterke line-up en een veelheid aan 

outdoor après-ski terrassen zal een corona-proof versie van het legendari-

sche SnowBite The Festival doorgaan.

 » RESIDENTIE: er zal een groot complex afgehuurd worden waar iedereen 

die met deze skireis meegaat in zal vertoeven. De residentie bestaat uit 3 

t.e.m. 6 persoonsappartementen en zal helemaal aangekleed zijn in VRG 

& Snowbite-stijl. 

 » PRIJS: voor een student is dit vaak het belangrijkste. Dit jaar bedraagt die 

€450 voor het basispakket. 

 » VOOR WIE? Iedereen, rechtenstudent of niet. Breng dus je hele vrienden-

groep mee voor deze onvergetelijke ervaring!

https://www.facebook.com/events/401428320879543
https://snowbite.be


 » LEUKE EXTRA’S : corona-proof venues & outdoor après-ski, iedere 

dag verschillende activiteiten rond en op de piste en er worden shows 

georganiseerd tijdens SnowBite The Festival

 » CORONA CASHBACK GARANTIE: dit wordt voorzien voor iedereen 

die zich inschrijft via het VRG.

Heb je zin om mee te gaan en deze fenomenale mee te maken, twijfel dan 

zeker niet om u in te schrijven, want de inschrijvingen zijn geopend! De 

link om u in te schrijven kunt u terugvinden op onze Facebookpagina 

(VRG Sport). 

Heb je nog vragen? Contacteer dan onze Facebookpagina of stuur een 

mailtje naar sport@vrg-gent.be.

Tot dan,

Pieterjan Corteel, Jolien Deven en Nicolas Logghe

VRG Sport 2020 - 2021

https://www.facebook.com/VRG-Sport-870617112992365
mailto:sport@vrg-gent.be.
https://www.facebook.com/events/401428320879543


‘t Infootje wordt u gratis  
aangeboden door VRG Gent - 

Afdeling PR-Intern. 
VU: Winter Vanherreweghe

Klik op mij!

26
  Maandag 26 oktober: Jobinfoavond Zakenadvocatuur en  

  Consultancy

  Na het succes van de twee vorige jobinfoavonden komen er  

volgende week, maandag 26 oktober, enkele juristen aan het woord die  

werkzaam zijn in de “zakenadvocatuur en consultancy”:

Sprekers

 » Kyrill Maes 
Senior Consultant bij Deloitte. (Consultancykantoor: één van de big four)

 » Bart Buytaert 
Associate Tax bij Linklaters. (Internationaal zakenkantoor uit de  

“Britse magic circle”)

 » David Vanderstraeten 
M&A Associate bij JONES DAY (Internationaal kantoor met Amerikaanse 

roots)

Dit evenement gaat online op Zoom door, volgen kan via deze link.

https://www.facebook.com/events/263040391791109
https://www.facebook.com/events/263040391791109
https://ugent-be.zoom.us/j/96613661628?pwd=SzV1TS9jVENMaGtLL2dwK28vMUQ0UT09&fbclid=IwAR3GQX-k3Ze_Nang4XB_z-7e3xLeDI_yiuBHL2ebu7w8OrAjuyMbNd5INKs#success
https://ugent-be.zoom.us/j/96613661628?pwd=SzV1TS9jVENMaGtLL2dwK28vMUQ0UT09&fbclid=IwAR3GQX-k3Ze_Nang4XB_z-7e3xLeDI_yiuBHL2ebu7w8OrAjuyMbNd5INKs#success
https://janson.be/


27  Dinsdag 27 oktober: Workshop CV en motivatiebrief schrijven

  Het schrijven van een goede motivatiebrief en het  

opmaken van een cv onontbeerlijk om een stageplaats en later werk te vinden.  

      Maar hoe begin je daaraan?

Volgende week dinsdag 27 oktober van 16 tot 17u30 geven 2 trainers van 

Hudson (een internationaal opererend HR-adviesbureau met specialisaties in  

recruitment en talent management) een workshop CV en motivatiebrie-

ven schrijven. Houd alvast jullie CV bij de hand en noteer al de vragen die je  

hieromtrent hebt. Er zal ook een korte uiteenzetting gegeven worden over hoe 

je sociale media kan gebruiken in je zoektocht naar een stageplaats of een job.

De sessie zal enkel op ZOOM kunnen gevolgd worden via deze link.

Met vriendelijke groeten

De studenten van VRG Studie, 

Michiel, Laura en Liza

https://www.facebook.com/events/455445965429733
https://ugent-be.zoom.us/j/95192347579?pwd=MUMyUW5sQ2MvZU1tRVc5Y1gzbVNDdz09&fbclid=IwAR0canYq8f-bh4CDSnYVsqCII2IA0fO3AGqo5NLtBPIiD_LWBsgU0IlUFMA#success


26-29   Maandag 26 tot donderdag 29 oktober: Bloedserieus
   💉 Kom doneren! Kom levens redden! 💉
   Elk semester organiseert bloedserieus de grootste  
bloedcollecte van Gent! Ons Gents studentenbloed is meer waard 
dan je denkt, jouw gift redt levens. Ben je nog niet overtuigd? Voor 
onze helden hebben wij overvolle goodiebags en nog veel meer  
(o.a. grote portie goede karma voor de examens 😁 ).
🔎 Niet zeker of je mag doneren? Doe de donorzelftest op onze site.
📣 Schrijf je nu in op: https://www.bloedserieus.be/nl/steden/gent/ 
  INSCHRIJVEN is verplicht!
📍 Waar? UFO, Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent
⌚ Wanneer? 26 t.e.m. 29 oktober 2020

Dit allemaal coronaproof!
See you later x,
Bloedserieus Gent

  Donderdag 5 november: VRG Jobbeurs 2020
  Beste studenten,
  Ook dit jaar hebben wij het genoegen om jullie uit te nodigen voor  
  onze jobbeurs. Dit jaar zijn wij genoodzaakt om onze jobbeurs om 
te toveren in een virtuele jobbeurs. Deze gaat nog steeds door op donderdag 5 
november van 12u tot 18u. Informatie over hoe jullie kunnen registreren en deel-
nemen zal op het Facebookevent “VRG jobbeurs 2020” worden gedeeld. Ook dit 
jaar is er de sterk aangeraden mogelijkheid om op voorhand je CV te delen met 
de aanwezige kantoren en bedrijven. Dit kan tot en met 28 oktober via deze link 
die ook op het Facebookevent terug t vinden is. 
We hopen jullie ook dit jaar in grote getale te mogen verwelkomen! 
Lars, François, Tessa en Lucas
PR-extern 2020-2021

5

https://www.facebook.com/events/344063730161129
https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/geef-bloed-of-plasma/mag-ik-geven/donorzelftest/
https://www.bloedserieus.be/nl/steden/gent/
https://www.facebook.com/events/3288154307958075
https://www.facebook.com/events/3288154307958075
https://forms.gle/iZjQxV9LYyNxNzTy5


Maandag: 19u - 20u Algemeen

    16u00 - 16u30 Fastlane
    16u30 - 17u00 Algemeen

Woensdag: 11u - 12u Algemeen

Vrijdag: Gesloten 

  17u30 - 18u00 Fastlane
  18u00 - 19u00 Algemeen

CURSUSDIENST 

Dinsdag: 

Donderdag: 

https://www.facebook.com/events/3288154307958075


www.vlaamsrechtsgenootschapgent.be

Vlaams Rechtsgenootschap Gent

@vlaamsrechtsgenootschapgent

Vlaams Rechtsgenootschap Gent (VRG)

http://www.vlaamsrechtsgenootschapgent.be
https://www.facebook.com/VlaamsRechtsgenootschapGent
https://www.instagram.com/vlaamsrechtsgenootschapgent/?hl=nl
https://www.linkedin.com/company/vlaams-rechtsgenootschap-gent-vrg-/
https://de-langhe.be/
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