
Wekelijkse updates voor de Gentse rechtenstudenten.
Week 11, 2021 - 2022

Beste rechtenstudenten, 

‘T Infootje is een klein informatieblaadje met de evenementen die die 
week worden georganiseerd, alsook de openingsuren van de cursusdienst 
en nog veel meer. Wegens 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 al onze activi-
teiten en hopen jullie één dezer weken te mogen verwelkomen!
Veel succes dit academiejaar
VRG Gent
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Evenementen

9
mei Frikandellen Eating Contest

Liefste frikandellen- en kaaskroketten fanaten

Zet 9 mei maar alvast in jullie agenda, want dan vindt de enige echte VRG 
Frikandellen Eating Contest plaats!!

Waar? Studententuin van de UGent.

Wanneer? 9 mei, de eerste ronde start om 20u.

Wat? Er zijn drie verschillende rondes waarvoor je je kan inschrijven.
Ronde 1 Ronde 1 :: om ter meest frikandellen eten binnen het kwartier.
Ronde 2 :Ronde 2 : om ter snelst een frikandel speciaal eten.
Ronde 3 :Ronde 3 : om ter meest kaaskroketten eten binnen het kwartier.
Het inschrijvingsgeld voor elke ronde bedraagt slechts 2 euro die ter plaatse 
betaald dient te worden.

Extraatje: GRATIS LUSTRUMBIERGRATIS LUSTRUMBIER

Uiteraard kan je met je frikandel- en kaaskroketfretskills ook vette prijzenvette prijzen  
winnen!! Deze komen later nog online ;))
Naast meedoen aan de wedstrijd kan je natuurlijk altijd langskomen om te 
supporteren en een drankje te consumeren.

See ya there!!
VRG Café 2021-2022
Esther Baelde





12
mei 

Infosessie Vrije Beroepen

Op donderdag 12 mei om 19u 30 in auditorium B op campus Aula organi-
seert het VRG Gent naar jaarlijkse gewoonte de infoavond over het het star-
ten als vrije beroeper. Dit gebeurt in samenwerking met Acerta, ING en 
PwC Legal.

Ben jij een laatstejaarsstudent die binnenkort aan de slag gaat als vrije beroe-
per? Dan biedt dit evenement jou de ideale gelegenheid om je te informeren 
over wat hier allemaal mee gepaard gaat.

Eerst zal ING de bancaire aspecten van het zelfstandig zijn als advocaat, no-
taris of gerechtsdeurwaarder behandelen. Daarna zal Acerta de implicaties 
van het zelfstandigenstatuut bespreken. Ten slotte zal PwC Legal de BTW-re-
glementering van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders toelichten.

Graag tot dan!
Pr-Extern 2021-2022
Lars, Alex, Arno en Tessa




