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VOORWOORD: 

Beste lezer! Welkom bij Archaeopteryx, de 

studievereniging voor vogels en bijzondere dieren. Al meer 

dan 30 jaar zijn wij gevestigd binnen de Faculteit 

Diergeneeskunde. Inmiddels hebben wij maar liefst 1100 

leden!  Dit zijn niet alleen studenten maar ook afgestudeerde 

dierenartsen, para-veterinaire- en andere dier liefhebbers.  

Als vereniging bieden wij onder andere aan: 

avontuurlijke lezingen over Wildlife-dieren, de coolste 

activiteiten over menig koudbloedige dier, tosti’s om te komen 

hamsteren in ons hok. Daarnaast vliegen we af naar bijzondere 

plekken met onze excursies en duiken met onze leden de 

diepte in over de geheimen van aquafauna. En dit altijd zoveel 

mogelijk op academisch niveau met onderscheid tussen de 

bachelor en master; Een diverse-poel aan activiteiten waar wij 

zeer trots op zijn en die een hele diverse groep aantrekt. 

Kwaliteit staat hoog in ons vaandel en we hebben dan ook een 

beleidsplan om ons de goede richting in te blijven trekken.  

Dit allemaal op basis van de inzet van onze actieve leden in 5 
werkgroepen (wildlife-dieren, terrarium-dieren, aquafauna, 
vogels en KKF (konijnen knaagdieren en fretten)) en 5 
commissies (de symposium-commissie, de infomarkt 
commissie, de BLE-commissie, de master-commissie en de 
tosticommissie).  
Ook internationalisering is voor ons een belangrijk punt: de 
sector van vogels en bijzondere dieren in de diergeneeskinde 
heeft veel buitenlandse specialisten.  Zo zijn wij ook 
aangesloten bij AAV (Avian Association Veterinarians) en 
AEVM (Association of Exotic Mammals Veterinarians), om deze 
kunde met onze leden te kunnen delen.  
 

Ook boekenwormen zijn bij ons van harte welkom! 

Per jaar brenger wij 5 keer ons verenigingsblad uit: de 

‘Archaeopteryx Veterinaris’. Voor alle benodigde belangrijke 

weetjes over vogels en bijzondere dieren! Het is een semi-

wetenschappelijk blad waarin veterinair relevante artikelen 

worden gepubliceerd. Een keer per jaar is het volledig in het 

Engels gepubliceerd. Deze artikelen worden geschreven door 

de leden van onze 5 werkgroepen. Vanwege duurzaamheid 

redenen bieden wij ook de mogelijkheid om de digitale versie 

te ontvangen. Natuurlijk is een papieren versie altijd 

beschikbaar in ons hok en voor leden die dit aanvragen.  

Wij zijn genesteld in het Androclus gebouw op de 

faculteit diergeneeskunde in Utrecht, waar wij een ruimte 

hebben ter beschikking voor onze leden. Hier serveren we elke 

middag tijdens de koffiepauze niet alleen de lekkerste, maar 

ook natuurlijk de meest bijzondere tosti’s van Utrecht!  

Met gevleugelde groet 

H.t. Vicevoorzitter Archaeopteryx

                                                 Sponsor worden? 

In deze brochure vindt u het profiel van de vereniging en worden 

alle sponsormogelijkheden toegelicht. Er zijn namelijk talloze 

manieren om Archaeopteryx te sponsoren. Daarom zult u zien dat 

de prijzen variëren van € 50 voor het sponsoren van een lezing tot 

bijvoorbeeld € 500 voor een sponsorpakket. 

Uw financiële steun biedt ons de mogelijkheid diverse activiteiten 

te organiseren en/of het publiceren van ons verenigingsblad: de 

Archaeopteryx Veterinaris. Als tegenprestatie bieden wij 

verschillende mogelijkheden om uw bedrijf te adverteren binnen 

onze vereniging.  

Wij zijn altijd bereid met u te kijken welke mogelijkheid het beste 
past voor beiden partijen. Op deze manier denken wij dat wij een 
goede samenwerkingspartner te zijn. Wij verheugen ons op een 
goede toekomstige samenwerking met U! 
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Studievereniging Archaeopteryx 
D

o
el Het voorlichten van de 

diergeneeskunde 
studenten, dierenartsen 
en dierenliefhebbers 
over vogels en 
bijzondere dieren in de 
meest brede zin van het 
woord.

V
is

ie De vereniging streeft 
ernaar  dit doel te 
bereiken door onder 
andere het organiseren 
van activiteiten 
(lezingen, excursies, 
workshops, symposia) 
en het uitgeven van het 
verenigingsblad 
Archaeopteryx 
Veterinaris.

M
is

ie Op deze wijze wil de 
vereniging bij dragen aan 
het optimaliseren van  
contacten en 
samenwerking tussen 
diergeneeskundigen en 
liefhebbers/houders van 
deze diersoorten. 

De Archaeopteryx Veterinaris 

De Archaeopteryx Veterinaris of “AV” wordt 5 keer per jaar uitgebracht. De redacteur vanuit 

het bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling en de outline. Per jaar heeft de AV dus 

een vernieuwde outline met een nieuwe blik.  

Het is een semi-wetenschappelijk blad waar veterinaire relevante artikelen in worden 

gepubliceerd. Een keer per jaar is het volledig in het Engels gepubliceerd. De artikelen 

worden geschreven door leden van onze 5 werkgroepen.  

Al onze leden ontvangen de AV per post of (op aanvraag) digitaal.  

We hebben een digitale en gedrukte versie. Het formaat is a5.  

Het is mogelijk publiciteit te maken voor uw producten en uw bedrijf via de AV! Voor de 

deadline voor het inleveren van een advertentie graag contact opnemen via 

sponsor@archaeopteryx-online.com. 

Zie de verschillende mogelijkheden en bijbehorende kosten bij de sponsormogelijkheden 

 

VOOR EEN BETER BEELD HOE DE AV GEPRESENTEERD IS: KIJK OOK NAAR HET INKIJK EXEMPLAAR! 

 

mailto:sponsor@archaeopteryx-online.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Werkgroepen en commissies van 

Archaeopteryx  
ACTIVITEITEN OVERZICHT:  

Per jaar worden er gemiddeld 15 lezingen georganiseerd, 7 “praktijk-avonden”, 7 excursies, een 

symposium en meerdere mini-symposia door de verenigingen en/of externen partijen. Verder 

staat Archaeopteryx elk jaar op de introductiedag voor de eerstejaars studenten en de ouderdag 

waar eerstejaars studenten en hun ouders komen.  

WERKGROEPEN 

Er zijn 5 werkgroepen: Wildlife-dieren, terrarium-dieren, aquafauna, vogels en KKF (konijnen 

knaagdieren en fretten). Elke Werkgroep bestaat uit 10 leden. Naast het organiseren van 

activiteiten schrijven de werkgroep-leden artikelen voor de AV. Zie hiernaast voorbeelden van 

lezingen die georganiseerd zijn door onze werkgroepen. 

HET SYMPOSIUM  

Het jaarlijkse symposium van Archaeopteryx wordt elk jaar georganiseerd door een commissie 

van vrijwilligers. Middels vijf lezingen op academisch niveau georganiseerd komen de vijf 

terreinen die onze vereniging omvat aan bod. De diversiteit binnen het symposium maakt het 

een erg geliefd evenement onder onze leden en externen en trekt maar liefst tussen de 125 en 

200 deelnemers per jaar!   

DE INFOMARKT  

De infomarkt-commissie organiseert een keer per jaar een infomarkt waarbij de kantine van ons 

hoofdgebouw getransformeerd wordt in veterinaire informatiemarkt met verschillende 

dierhouders en hun dieren (ezels, slangen, diverse insecten). Ook komen verschillende bedrijven 

zich presenteren om studenten en andere geïnteresseerden informatie te verstrekken over hun 

bedrijf. Dit is een evenement wat iedere diergeneeskundige student zich blijft herinneren! 

Kortom, een zeer leuke gelegenheid voor studenten om contacten te leggen en bijzondere dieren 

te kunnen hanteren. 

DE MASTERCOMMISIE  

De master-commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van lezingen en activiteiten op 

masterniveau. Voorbeelden van deze activiteiten zijn tandheelkunde of castratie avond bij 

konijnen.   

DE BUITENLAND EXCURSIE (BLE)  

Elk jaar organiseert de BLE-commissie een excursie naar het buitenland voor onze student-leden. 

Elk jaar betreft dit tussen de 25 en 45 personen. Gedurende het verblijf zijn er verschillende 

activiteiten met betrekking tot vogels en bijzondere dieren. Voorbeelden zijn: een rondleiding in 

het wolven-park in Noord-Spanje, het bezichtigen van een dierentuin in Estland... Een kijkje in 

hoe het verloopt in een ander land is voor onze studenten natuurlijk heel verhelderend. Kortom, 

een zeer geliefde reis onder onze student-leden die elk jaar vol zit. binnen no-time! 



 

 

 

 

Wilt u hoofdsponsor worden en u naam associëren met onze vereniging? Dat kan!  Afspraken rondom het  hoofdsponsor 

worden doen we middels een sponsor gesprek. Dit kan in de vorm van een fysieke of online meeting. U kunt contact 

met ons opnemen via sponsor@archaeopteryx-online.com 

In de volgende tabel zijn de mogelijkheden gepresenteerd die wij u als hoofdsponsor van onze vereniging bieden. Deze 

worden nader besproken tijdens het eerste gesprek en aan de hand hiervan eventueel bijgesteld. Vervolgens wordt een 

officiële offerte opgesteld en worden de afspraken rondom de samenwerking vastgelegd.  

 Een schatting van de kosten: het bedrag zal rondom de 4.000 Euro per jaar liggen. Hiermee bespaart U ongeveer 30% 

per jaar ten opzicht van losse sponsoring!  

  

 
 
Wij zijn op zoek naar bedrijven die financiële steun willen bieden 
voor het publiceren van ons verenigingsblad de Archaeopteryx 
Veterinaris. Als tegenprestatie bieden wij de mogelijkheid om uw 
bedrijf en haar producten te adverteren in ons blad.  
  
De AV is een blad wat je bewaart en op een later moment nog eens 
tevoorschijn haalt. Dat maakt het ook dus ook voor Uw bedrijf des te  
waardevoller. 
Wij versturen de AV naar diverse dierenartsenpraktijken, omdat wij 
denken dat de verschillende artikelen die wij publiceren ook 
interessant zijn voor werknemers maar ook de eigenaren in de 
wachtkamers!  
Door ons te sponsoren kunnen wij steeds meer van dit soort 
initiatieven ontwikkelen om de AV meer "aan de man" te brengen.  
En zo doende kunnen wij u en onszelf op een gepaste wijze aan een 
breder publiek presenteren. 

Wat bieden wij u Frequentie Normale kosten 

1 advertentie hele pagina (A5) AV 5x AV 1.500 

Advertentie van uw bedrijf op onze site 1 jaar 360 

Banner, poster en/of flyer bij al onze activiteiten 1 jaar  Tussen de 1.200 en 1.500  

Uw logo in onze nieuwsbrief 12x nieuwsbrief 600 

Stand op onze jaarlijkse infomarkt Eenmalig 250 

Uw logo op de posters van al onze activiteiten (worden ook 
gedeeld op onze sociale media) 

1 jaar 375 

Poster van uw bedrijf in ons pauzehok 1 jaar 600 

Advertentie in het BLE boekje 1x in het jaar 150 

Volledig sponsorpakket symposium 1x in het jaar 1 jaar 475 

TOTAAL  5.510 – 5.810 

Soort advertentie Prijs 

1x plaatsen logo 75 

1x Advertentie halve pagina 200 

1x Advertentie hele pagina (A5)  300 

1x Advertentie 2 aansluitende pagina’s 400 

1x Advertentie 2 aansluitende pagina’s 
centrum 

450 

1x Achterkant, hele pagina (cover) 500 

3x Advertentie hele pagina 800 

Hoofdsponsor

AV-sponsoren    

mailto:sponsor@archaeopteryx-online.com


 

 

 

 
 
 
Springt een van onze 5 werkgroepen er uit voor uw bedrijf? Dan bieden wij u ook de mogelijkheid om sponsor te worden 
van deze specifieke werkgroep. Onderstaand zijn  mogelijkheden gepresenteerd die wij u als sponsor van de betreffende 
werkgroep bieden. Omdat elke werkgroep andere activiteiten gaat het sponsoren van één specifieke werkgroep in 
overleg. Na dit overleg wordt er een offerte opgesteld voor een jaar.  

• Uw logo op de poster van alle activiteiten van de betreffende werkgroep 

• Uw banner, poster en/of flyer bij alle activiteiten van de betreffende werkgroep 

• Uw logo op de werkgroep-pagina op onze website 

• 1 tot 3 advertentie(s) hele pagina (A5) AV, aansluitend op het artikel van de betreffende werkgroep 

(eenmalig) 

 

 

Het symposium biedt vele mogelijkheden voor sponsering. Voor dit evenement is ook een specifieke sponsor-brochure 
opgesteld. Een kort overzicht van de mogelijkheden wordt hieronder weergeven in een tabel. Voor meer informatie 
verwijzen wij u ook naar de sponsor-brochure van het symposium.  
 

 Prijs 

Logo op groot scherm 100 
Banner plaatsen 100 

Stand op het symposium 150 

Flyer in de goodiebag 25 

Advertentie in het symposium boekje v.a 50 

Logo op symposium poster (wordt ook gepost op onze 
sociale media) 

50 

 

Voor slechts 375 euro kunt U hoofdsponsor worden van het symposium! Als hoofdsponsor krijgt u de mogelijkheid 
tot alle zes genoemde sponsor opties. Ook wordt u gepresenteerd in ons sponsor verslag bij de Algemene 

ledenvergadering en komt uw logo op de symposiumpagina gedurende het hele schooljaar.  
 
 
 
 
 
Lever een bijdragen aan de Buitenland excursie! U kunt een activiteit sponsoren (in overleg, vanaf 150 euro) of een 
bijdrage per deelnemer doen (vanaf 15 euro per deelnemer). In beiden gevallen zal uw logo op de voorkant van het 
activiteiten boekje geprint worden en wordt u genoemd  als promotor van de buitenland excursie!! Neem contact met 
ons op om meer te weten te komen over het sponsoren van de buitenland-excursie.  
 
 
 
 
Elk jaar staan er een aantal bedrijven op de infomarkt om zich te promoten. Voor 250 euro krijgt U de gehele dag de 
gelegenheid aanwezig zijn met een stand. Voor meer informatie over het sponsoren van de infomarkt kunt u contact 
opnemen met:  informarkt.archaeopteryx@gmail.com 

Werkgroep-sponsor 

Symposium-sponsor 

BLE-sponsor 

Stand op de infomarkt  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als vereniging horen we graag of u openstaat voor het sponsoren van onze vereniging.  
Hebt U ideeën, vragen of opmerkingen dan horen wij dat graag.   
Wij zijn bereid, waar mogelijk, ons aan uw wensen aan te passen.  
Wij verheugen ons op een toekomstige samenwerking! 
 
Om een beter idee te krijgen over onze werkzaamheden en activiteiten nodigen wij u uit  
Om een kijkje te nemen op onze site en onze sociale media.  
 

 

 

Poster in onze pauzeruimte (1 maand) €50,- 

Flyers in onze pauzeruimte (1 maand) €35,- 

Banner, poster of flyer bij een van onze activiteiten € 75,- 

Advertentie op onze site (2 maanden) €60 

Uw logo op een van onze posters €25,- 

Uw logo in onze nieuwsbrief (per uitgave) €50,- 

Een advertentie op onze sociale media (facebook en 

instagram) (voor 2 maanden) 

€40 

Overige opties

Samenwerken met Archaeopteryx
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