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Students4Sustainability
Students for Sustainability (S4S) is een onafhankelijke stichting geleid door
een jaarlijks wisselend bestuur van zes studenten aan de TU Delft.
De missie van S4S is om technologische ontwikkelingen te gebruiken om de
wereld een betere plek te maken. Jaarlijks worden meer dan 20 studentenprojecten door S4S gefinancierd om in ontwikkelingslanden samen met een
lokale partij een duurzaam project te starten.
In Nederland organiseert S4S elk jaar leuke activiteiten om studenten bewust
te maken van de impact die wij op de aarde hebben en hoe wij hier samen
verandering in kunnen brengen.

Projecten
De stichting heeft een donateurenbestand van meer dan 800 donateurs. Deze
donateurs stellen ons in staat om jaarlijks meer dan 20 projecten te steunen.
De projecten worden zorgvuldig geselecteerd en moeten aan strenge eisen
voldoen voordat zij financiële steun ontvangen. Gedurende deze selectieperiode sparren wij samen met de projectgroepen om op alle aspecten van duurzaamheid te kijken of het project zich nog kan verbeteren.
Zo mag het geld niet gebruikt worden voor arbeid of vervuilende materialen
en wordt een lange termijnplan in samenwerking met de lokale bevolking gemaakt. Het donateursgeld gaat voor 100% naar deze projecten.

Activiteiten
De activiteiten van S4S worden jaarlijks gebruikt om actuele duurzame thema’s aan te snijden en een groot aantal studenten te bereiken. De activiteiten
zijn daanraast een goed middel om het duurzame bedrijfsleven en de Delftse
student bij elkaar te brengen.
Komend jaar staan onder andere de volgende evenementen op de planning:
sustainable case days en fieldtrips, een groot symposium, een sit-down festival (Festable, het festival waar duurzaamheid centraal staat en op een toegankelijke manier wordt besproken), De Groene Pint (een landelijke duurzame
ranglijst van studentenverenigingen), een sustainable fashion day en meer.
Voor geplande evenementen zie onze facebook of instagram.
* De activiteiten in 2020/2021 zullen zo worden georganiseerd dat voldoende
afstand gehouden kan worden. Er zal daarom enerzijds worden gefocust op
kleinere groepen en anderzijds op het bereiken van studenten via sociale media.

Samenwerkingen
Om de doelen van S4S mogelijk te maken zijn wij op zoek naar duurzame
samenwerkingen. Met een enorm netwerk aan Delftse studenten kunnen wij
onze partners op de kaart zetten bij studenten uit alle technische disciplines.
Deze studenten hebben mede dankzij ons een affiniteit voor duurzaamheid.
Zij denken daardoor graag mee over verduurzaming binnen het bedrijfsleven.
Om een eventuele samenwerking overzichtelijk te maken zijn er verschillende sponsorpakketten opgesteld, te zien in de tabel hieronder. Voor al onze
partners geld dat wij als stichting ons inzetten om ervoor te zorgen dat de
samenwerking voor beide partijen vruchtbaar is. Dit betekent bijvoorbeeld
dat wij het bedrijf via ons netwerk in contact brengen met geschikte studenten, uit de gewenste sector.
Voor meer informatie over de sponsorpakketten of interesse in deelname
aan evenementen kunt u contact opnemen met de huidige Commissaris Externe Betrekkingen Peter Zilch.
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Sponsorbedrag (€)

2500,-

1000,-

500,-
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Voormalig minister-president

Burgemeester Delft

Contact
Peter Zilch
Commissaris Externe Betrekkingen
Mobiel: 0641167093
E-mail: extern@Students4Sustainability.nl
website: www.students4sustainability.nl
Stichting Students4Sustainability
Kanaalweg 4
2628EB Delft

