‘ T INFOOTJE
Wekelijkse updates voor de Gentse rechtenstudenten.
Semester 2, Week 7, 2020 - 2021

Beste rechtenstudenten,
normaalgezien wordt er iedere week een Infootje fysiek uitgedeeld. Dit
is een klein informatieblaadje met de evenementen die die week worden
georganiseerd, alsook de openingsuren van de cursusdienst en meer.
Onder meer vanwege corona maar ook uit ecologische overwegingen
publiceren we het Infootje vanaf dit jaar online:
» Facebook: Vlaams Rechtsgenootschap Gent
» Instagram: @vlaamsrechtsgenootschapgent (link in bio)
» Website: www.vlaamsrechtsgenootschapgent.be
We hopen jullie op deze manier op de hoogte te houden van wat we
organiseren en hopen jullie deze weken te zien!
Veel succes dit academiejaar,
VRG Gent
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		 Maandag 22 maart 2021: Infosessie atypische juridische
		 beroepen (19u30)
		
Beste studenten,
Hoewel het tweede semester nog maar net begonnen is, kan het zeker geen
kwaad om al eens na te denken wat je na je rechtenstudies zal doen. We beseffen dat er eindeloos veel mogelijkheden zijn. Tijdens de jobinfoavonden en de
jobbeurs legden we meer nadruk op de traditionele juridische beroepen, maar
graag willen we met dit evenement jullie meer info geven over de minder voor
de hand liggende juridische beroepen.
Sprekers: zie het evenement of de brochure.
We zullen werken met het platform Google Evenementen, waar elke spreker een
eigen pagina krijgt. Wanneer je dan op de pagina klikt, zal je via Teams worden
geleid tot bij de spreker.
We hopen jullie alleszins in groten getale te verwelkomen!
Studie & PR-Extern 2020-2021
Liza, Laura, Michiel, Lars, François, Lucas & Tessa
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		 Donderdag 25 maart 2021: VRG WARZONE TOERNOOI
		
Beste studenten, gamers en COD-fanaten,
		
Het Vlaams Rechtsgenootschap Gent presenteert u zijn
Warzonetoernooi. Het toernooi staat open voor iedereen! Het is dus ook mogelijk om te spelen met mensen van andere richtingen en verenigingen!
PUNTENVERDELING
De puntenverdeling gebeurt volgens de puntenverdeling van een internationaal
erkend toernooi, namelijk $100k Toronto Ultra Warzone tournament (met bekende cod-spelers, zoals Nick Mercs, Swagg en Huskers).
TEAMS VAN 4
Om aan het toernooi te kunnen deelnemen, moet men met 4 teamleden zijn.
Er is ook een mogelijkheid om met drie en twee te spelen, maar indien je nog
teammates zoekt, kan je dit doen via onze VRG Sport Discord.
PRIJZEN
De beste drie teams
kunnen een prijs (t.w.v. 150€)
winnen.
INSCHRIJVEN
Inschrijven kan via deze link.

REGELS
Voor de algemene regels en voorwaarden
kunnen jullie de VRG Sport Discord
joinen! (Geen discord = geen deelname)
VRG SPORT DISCORD
U kunt onze discord joinen via volgende link.

Beste studenten
Op vrijdag 7 mei vindt de jaarlijkse Nederlands-Vlaamse Pleitcompetitie (NVP)
plaats. Dit jaar helaas niet in Leiden, maar online. Rechtenstudenten uit Vlaanderen en Nederland zullen opnieuw strijden voor de titel van beste pleiter van
de Lage Landen.
De NVP biedt een dagvullend programma waarbij deelnemers mogen pleiten
ten overstaan van een deskundige jury van juristen uit de praktijk en de wetenschap. De casus situeert zich binnen het intellectueel eigendomsrecht en zal
ruim van tevoren gepubliceerd worden, zodat de deelnemers voldoende gelegenheid hebben om zich voor te bereiden. Het niveau van de casus laat toe dat
ook studenten zonder gevorderde kennis van dit rechtsgebied aan de competitie
kunnen deelnemen. De 2 beste deelnemers zullen zich ‘ter plekke’ voorbereiden
om te snelpleiten in de finale.
De dag wordt afgesloten met een online borrel. Naast eeuwige roem en een trotse vermelding op je CV, valt er ook een prijs te winnen!
Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 7 april aanmelden door een mail te sturen
naar pleit@vrg-gent.be.
Hopelijk tot dan!
Mathis Monteyne
VRG Pleit 2020-2021

Hey sportievelingen!
Eind maart zal er een Strava loop- en fietswedstrijd worden gelanceerd waarin
het VRG zo goed mogelijk wil scoren. Uiteraard hopen wij op vele deelnemers
en daarom zou het niet slecht zijn om nu al wat te beginnen trainen. Om elkaar
alvast onderling te motiveren kunnen jullie terecht bij onze Strava clubs (zie
link beneden voor loop- en fietsclub). Hierop zien jullie alle prestaties van jullie
medesporters. Om het alvast wat competitiever te maken zal elke week de top
3 van zowel het lopen als het fietsen een eervolle vermelding en dito felicitaties
krijgen op onze facebook pagina.
We hopen jullie in groten getale te verwelkomen!
Alvast veel plezier en succes toegewenst!!
Sportieve groetjes
VRG SPORT

Stravaclub Lopen
Stravaclub fietsen

‘t Infootje wordt u gratis
aangeboden door VRG Gent Afdeling PR-Intern.
VU: Winter Vanherreweghe

