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Voor u ligt het samenwerkingsplan van de stichting 
Students4Sustainability (kortweg S4S) voor het academisch jaar 
2019-2020. 

Stichting S4S is een studentenorganisatie met als doel om 
Delftse studenten te stimuleren innovatieve technieken toe te 
passen voor een duurzamere wereld. Met 100% van het geld 
dat wij via donateurs ontvangen, geven wij studenten een kans 
het verschil te maken door middel van technische projecten in 
ontwikkelingslanden.

Naast het steunen van duurzame studentenprojecten hebben 
we nog een doel: studenten door middel van activiteiten 
bewustmaken van duurzaamheid en hun activeren hier iets aan te 
doen. Technische studenten willen steeds liever bij een duurzame 
bedrijven gaan werken. 

STUDENTS4SUSTAINABILITY



Met 800 donateurs kan S4S jaarlijks ongeveer 30 projecten, 
opgezet door studenten van de TU Delft, steunen. Hierbij gaat 
100% van het gedoneerde geld naar de projecten. De eis waaraan 
een project moet voldoen, is dat het gebruik maakt van de 
technische kennis van de student, en tegelijk ook aan duurzame 
ontwikkeling bijdraagt. Deze kennis zal worden toegepast en 
daarmee ook overgedragen aan de lokale bevolking. 

Wij denken dat kleine technische oplossingen aan een 
welvaartslag in ontwikkelingslanden kunnen bijdragen en daarmee 
de levenskwaliteit kunnen verhogen. Deze technische duurzame 
ideeën ontwikkelen zich vooral op de universiteiten. De studenten 
waarmee wij in contact zijn, zijn innovatief, gemotiveerd en op 
zoek naar nieuwe uitdagingen.

Ontwikkelingsprojecten



Daarnaast biedt Students4Sustainability ook evenementen voor 
studenten die zich voor duurzaamheid interesseren maar niet 
betrokken zijn bij een dergelijk project. Jaarlijks organiseert 
Students4Sustainability ongeveer 10 activiteiten, waaronder 
de Groene Pint en meerdere kleine, zoals lunchlezingen en 
workshops, en drie grote evenementen: de S4S Week, het S4S 
Symposium en FestAble, het duurzame festival. 

Om de bekendheid van duurzame projecten te vergroten is 
FestAble (een duurzaam festival) in het leven geroepen om ook 
studenten die niet direct geïnteresseerd zijn in duurzaamheid te 
laten nadenken over duurzame oplossingen. Het doel van deze 
activiteiten is om Delftse studenten meer bewust te maken van 
wereldwijde problemen, zoals klimaatverandering, CO2 uitstoot 
en de zeespiegelstijging. Door onze activiteiten en evenementen 
kunnen wij ze niet alleen informeren, maar ook inspireren tot het 
ondernemen van actie.

Activiteiten



De Groene Pint, opgezet door S4S, is de ranglijst van Nederlandse 
studentenverenigingen op het gebied van duurzaamheid. 
Nederlandse studentenverenigingen spelen een cruciale rol 
in de ontplooiing van studenten en daarmee de ontwikkeling 
van onze samenleving. Door deelname aan de Groene Pint 
zullen alle studentenverenigingen, en daarmee een groot deel 
van de Nederlandse studenten, sneller in aanraking komen 
met duurzaamheid. Door middel van een vragenlijst, gemaakt 
in samenwerking met Studenten voor Morgen, Urgenda en 
professoren van het CML (Centrum voor Milieuwetenschappen 
Leiden) wordt de ranglijst opgesteld. Dit jaar is deze ranglijst door 
Trouw uitgeroepen tot het 37ste meest duurzame initiatief van 
Nederland. Op de website die vorig jaar is opgezet voor de Groene 
Pint staat aanvullende informatie.

De Groene Pint



Producten

Voor het mogelijk maken van onze projecten en het organiseren 
van evenementen zijn wij op zoek naar organisaties waarmee wij 
kunnen samenwerken. S4S heeft een bereik van 800 donateurs, 
2000 Facebook volgers, 800+ Instagram volgers en bereiken vele 
technische studenten door middel van onze promoacties. Uit 
onderzoek blijkt dat studenten steeds bewuster kijken naar de 
maatschappelijke consequenties van hun huidige of toekomstige 
werkgever. 

Wanneer u als bedrijf deze samenwerking met S4S aangaat, 
kunt u van onze publiciteit profiteren. Dit zal u naamsbekendheid 
opleveren onder de technische studenten van verschillende 
faculteiten in Delft.

S4S websiteS4S nieuwsbrief



Samenwerkingsplan

S4S biedt bedrijven de mogelijkheid om de stichting op twee 
fronten te sponsoren. Via de S4S producten en door de S4S 
georganiseerde activiteiten te sponsoren. De activiteiten kunnen 
op een actieve en/of passieve manier gesponsord worden. 
Actief houdt in dat uw bedrijf direct betrokken is bij de inhoud. De 
passieve sponsor heeft de mogelijkheid om een logo te plaatsen 
op producten van een evenement, drukwerk en bijvoorbeeld 
Instagram. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij Nick 
Bowring, Commissaris Externe Betrekkingen van het S4S bestuur. 

S4S Producten 
- Website 
- S4S T-Shirts
- Drukwerk (flyers, posters, banners)
- Instagram post (800+ volgers)
- Ranglijst Groene Pint
-  Nieuwsbrief (2000 ontvangers)

Evenementen
- S4S week 
- Festable (600 mensen)
- Symposium (700 mensen)

Afhankelijk van de hoogte van de bijdragen zijn de 
sponsormogelijkheden ingedeeld in verschillende niveaus. Deze 
zijn: platina, goud, zilver en brons. 
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Stichting Students4Sustainability
Kanaalweg 4
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Commissaris Externe Betrekkingen
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