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enthousiaste rechtenstudenten die zich naast 

de studie graag verder verdiepen in het vak 

van de jurist. Wij willen echter niet slechts zelf 

van deze mogelijkheden gebruik maken, wij 

willen ook bijdragen aan het landschap van 

mogelijkheden die studenten hebben om zich 

tot beter jurist te ontwikkelen. Om die reden 

heeft ons pleitgenootschap besloten een pleit-

wedstrijd te organiseren. Dit is echter niet mo-

gelijk zonder uw ondersteuning.

W i j  z i j n . . .

Reeds lange tijd is het Nijmeegse 
pleitgenootschap Rota Carolina 
actief binnen het pleiten voor en 
door studenten. Wij organiseren 
pleitavonden en andere pleitge-
relateerde activiteiten waarbij de 
Nijmeegse studenten hun vaar-
digheden op de proef kunnen 
stellen en bijschaven. Ook nemen 
wij deel aan pleitwedstrijden die 
verspreid over heel Nederland 
worden gehouden. Dit zien wij 

als een belangrijk onderdeel van 
onze vereniging en doen hier dan 
ook met volle overtuiging aan 
mee. Een groot gemis vinden wij 
echter dat Nijmegen zelf tot op 
heden nog geen eigen pleitwed-
strijd organiseert. Zodoende zijn 
wij momenteel druk in de weer 
met het opzetten van deze wed-
strijd.
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E ind 2018 – in oktober of no-
vember – zal deze wedstrijd 
plaatsvinden. De wedstrijd 

zal open zijn voor de landelijke 
pleitgenootschappen en zal der-
halve een groot evenement wor-
den. Wij gaan uit van ongeveer 30 
deelnemende studenten. De dag 
zal bestaan uit een ontvangst, 
een wedstrijddeel en een aanslui-
tend diner voor de deelnemers en 
sponsoren. Als rechtsgebied zal 
het ondernemingsrecht dienen, 
aangezien dit nog weinig wordt 
gebruikt in de reeds bestaande 
pleitwedstrijden, terwijl wij over-
tuigd zijn van het potentieel van 
dit rechtsgebied voor onze pleit-

wedstrijd. Zo heeft de Nijmeegse 
rechtenfaculteit met het Van der 
Heijden-instituut veel onderne-
mingsrechtelijke kennis in huis – 
waarbij wij nog niet eens de rele-
vantie van dit rechtsgebied voor 
de praktijk noemen. Ook is de 
Nijmeegse rechtenfaculteit rijk 
aan excellente studenten die hier 
samenkomen voor onder andere 
de duale master Onderneming & 
Recht. Daarnaast kiezen wij voor 
een vernieuwend format voor 
de wedstrijd, aangezien het een 
nieuwe wedstrijd betreft. Dit lich-
ten wij u graag later verder toe. 



Z oals eerder vermeld kunnen wij onze ambitieu-
ze plannen niet verwezenlijken zonder uw steun. 
Daarom hebben wij een overzicht gemaakt van 

de mogelijkheden tot sponsoring. We hebben de moge-
lijkheden verdeeld in 3 pakketten. De pakketten kunnen 
als zodanig worden afgenomen, maar de mogelijkheid 
bestaat uiteraard om het een en ander aan te passen of 
om samen op nieuwe ideeën en/of samenwerkingsmo-
gelijkheden te komen. Wij staan overal voor open! Op 
de volgende pagina, na de uitgeschreven informatie, 
vindt u een overzichtelijke tabel die de sponsormoge-
lijkheden uiteenzet.

Bij afname van het platinumpak-
ket bent u de hoofdsponsor. Het 
pakket bestaat allereerst uit aan-
wezigheid bij het diner (hét net-
werkmoment van de dag) waarbij 
u exclusief de mogelijkheid heeft 
om met de winnaars te dineren. 
Tevens is onderdeel van het pak-
ket het jureren van de deelne-
mers gedurende de wedstrijd als 
rechter bij de zaken. Hiernaast 
wordt uw logo geplaatst op ver-
schillende plaatsen, zoals op de 
casus van de wedstrijd, de uitno-
digingen, het programmaboek-
je, onze facebookpagina etc. Het 
logo zal duidelijk aanwezig zijn 
bij het diner, aangezien dit door 
u is mogelijk gemaakt. In het pro-
grammaboekje heeft u tevens 
plaats voor een spread, de invul-
ling hiervan is aan u. U kan mer-

Bij afname van het goldpakket 
wordt de lunch waarmee de dag 
voor deelnemers wordt doorbro-
ken door u mogelijk gemaakt. Uw 
logo zal hierbij uiteraard duidelijk 
aanwezig zijn. Tevens is onder-
deel van het pakket het jureren 
van de deelnemers gedurende 
de wedstrijd als rechter bij de za-
ken. Hiernaast wordt uw logo ge-
plaatst op verschillende plaatsen, 

Bij afname van het silverpakket 
plaatsen wij uw logo in het pro-
grammaboekje, op de website, 
de facebookpagina en in de af-
termovie. U kunt een pagina naar 
wens invullen in ons programma-

chandise aanleveren in goodie-
bags voor de deelnemers en we 
maken ruimte voor uw banner 
of logo op schermen op het eve-
nement. In de aanloop naar de 
wedstrijd kunnen wij namens u 
onbeperkt facebookberichten en 
mailings plaatsen bij onze leden 
en alle deelnemers. Tot slot zou-
den wij graag samen met u een 
prijs aanbieden aan de winnaars 
van de Nijmeegse pleitwedstrijd 
in de vorm van een snuffelstage, 
deelname aan een masterclass, 
een lunch of een andere moge-
lijkheid voor de winnaars om een 
kijkje in de keuken van uw bedrijf 
te nemen.

zoals op de casus van de wedstrijd, 
het programmaboekje, onze fa-
cebookpagina en onze website. 
U kunt in het programmaboekje 
een pagina naar wens invullen, u 
heeft de mogelijkheid merchan-
dise aan te leveren en we plaat-
sen namens u facebookberichten 
(max. 2) en mailings (max. 2) bij 
onze leden en alle deelnemers. 

boekje, u heeft de mogelijkheid 
merchandise aan te leveren en 
wij plaatsen namens u facebook-
berichten en mailings (van ieder 
max. 2).

Platinum

Gold Silver



Goodiebag

Facebook & Mailings

Banner bij evenement

Prijs voor winnaar

Diner met winnaar

Juryleden

Spread in boekje

Juryleden

Pagina in boekje

Losse merchandise

Facebook & Mailings

Pagina in boekje

Losse merchandise

Facebook & Mailings

Logo:

- Casus
- Uitnodigingen
- Schermen en/of banner
- Programmaboekje
- Facebookpagina
- LinkedIn
- Website
- Introfilmpje en/of aftermovie
- Bij diner

Logo:

- Programmaboekje
- Facebookpagina
- LinkedIn
- Website
- Bij lunch
- Introfilmpje en/of aftermovie

Logo:

- Programmaboekje
- Facebookpagina
- LinkedIn
- Website
- Introfilmpje en/of aftermovie
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