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VOORWOORD MIJNTJE SEVENSTER
Waarde Reunist(e),
Na de mijlpaal van het 40ste Lustrum vijf jaar geleden leek de uitdaging groot om dit spektakel te overtreffen. Maar wat is er mooier dan
200 jaar Minerva? Juist, 205 jaar Minerva. Inmiddels zijn we vijf jaren
aan duizenden leden, verse Reunisten, nieuwe herinneringen en vele
bilnaad-atjes verder. En een nieuw Lustrum betekent een nieuwe
Corp(s)orate Guide!
Dit mooie initiatief van vijf jaar geleden blazen wij maar al te graag
nieuw leven in. Na afgelopen jaar ruim 2000 Reunisten aan de telefoon gehad te hebben, bleek maar weer wat een omvangrijk netwerk
wij hebben met 28.000 Reunisten. In het ‘buitenland’ wordt Leiden, en
daarmee Minerva, niet altijd als meest ondernemende stad gezien. Je
vindt er voornamelijk rechtenstudenten met hier en daar een verdwaalde sociale wetenschapper, een groot aantal geneeskunde-studenten en sporadisch een wis- of natuurkundestudent.
Desalniettemin getuigt deze Corp(s)orate Guide ervan dat dit niet het
geval is. Deze Corp(s)orate Guide zal je doen beseffen dat je Minervanen in alle uithoeken van de economie vindt: van jachtmakelaar tot
belastingadviseur, en van gerechtsdeurwaarder tot kunstenaar. Juist
deze diversiteit is de reden waarom het zakelijk contact tussen Reunisten nog meer aangejaagd zou mogen worden. Met 28.000 Reunisten hebben we namelijk een potentieel netwerk waar vele externen
jaloers op zullen zijn. En waarom zouden we daar geen gebruik van
maken? Want laten we wel wezen hoor, Reunisten hebben met Minerva als gemene deler altijd een streepje bij elkaar voor.
Opdat het 41ste Lustrum van Societeit ‘Minerva’ het grootste, mooiste
en meest legendarische ooit moge worden!
Mijntje Sevenster, 2015
Praeses Financiele Commissie voor het 41ste Lustrum van Societeit
‘Minerva’

ADVOCATUUR
& NOTARIEEL

Jeroen Dijkman
Advocaat Arbeidsrecht
1991 Impact

Rechten

OVER
HDK Advocaten is gespecialiseerd in arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Wij adviseren onder andere in reorganisatietrajecten, zoals medezeggenschapstrajecten, collectief en individueel ontslag. Ook
fungeren we als sparringpartner voor bestuurders en ondernemingsraden. Als arbeidsrechtelijk adviseur worden we daarnaast regelmatig
betrokken in (grensoverschrijdende) fusie- en overnametrajecten. We
zijn proactief en werken oplossings- en resultaatgericht.

BEDRIJF
HDK Advocaten
de Lairessestraat 49 I, Amsterdam
020 333 10 20

www.hdkadvocaten.nl

jd@hdkadvocaten.nl

naam:
Dirk de Lange
aankomstjaar & club:
1987, Tapsafe
studie:
Notarieel recht
beroep, functie, soort bedrijf:
Oud-notaris, Partner, Uitgeverij

De kwaliteitsstandaard
voor het n tariaat

Over PraktijkGenerator.nl:
PraktijkGenerator.nl is De modellenbank voor het Notariaat.
Vraag ernaar bij jouw notaris!
PraktijkGenerator is altijd up to date, verreweg de grootste, meest bezochte en
meest complete modellendatabase (meer dan 11.000 modellen, waaronder 5.000
Engelse vertalingen). Met behulp van onze checklists en draaiboeken kunnen
notarissen jou veel beter adviseren en jouw risico’s beperken.

bedrijf: PraktijkGenerator B.V.
Locatie: Cronjéweg 15, 6861 CD Oosterbeek
Telefoon: +31(0)6 463 785 59
E-mail: dirk.de.lange@praktijkgenerator.nl
Website: www.praktijkgenerator.nl
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TomNAAM
van Dijk
BEROEP
Advocaat
1984 Matador
Club
1996

Rechten
Studie

BEDRIJF
FDJ Advocaten
Verlengde Tolweg
2, 2517 Den
JV, Den
Haag
Hellingweg
9B, 2583DZ
Haag
Tekst
070 358 8990

www.fdjadvocaten.nl

info@fdj.nl

OVER
FDJ Advocaten is een in Den Haag gevestigd advocatenkantoor dat is
gespecialiseerd op het gebied van civiel vastgoed- en procesrecht en
ruimtelijk bestuursrecht. Met name zijn wij civielrechtelijk gespecialiseerd in het adviseren en procederen op het gebied van koop en huur
van onroerend goed, gebiedsontwikkelingen, bouw- en aanbestedingsrecht. Op het gebied van bestuursrecht richt onze expertise zich op
bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, milieuzaken en bestuursrechtelijke handhavingsprocedures. Wij treden met name op voor
middelgrote ondernemingen, zelfstandig ondernemers, overheden,
organisaties in de gezondheidszorg en particulieren.
De specialisten bij FDJ Advocaten hebben (meer dan) 17 jaar ervaring
als advocaat en hebben gewerkt voor gerenommeerde kantoren. Wij
zijn gedreven, betrokken, doelgericht en door een gezamenlijke Leidse
achtergrond goed op elkaar ingespeeld. Wij bieden kwaliteit, snelheid
wordt bijgestaan.

CULTUUR &
ONDERWIJS

W.D. Bierens de Haan
Repetitor Rechten

A

1985 Strogoff

Fiscaal Recht
OVER

De Leidse Repetitoren zijn een begrip bij de Rechtenstudie. Bijlessen, Tentamentrainingen, Repetitorcursussen, Studiebegeleiding Rechten... maar dan
wel met professionele docenten! Een repetitor hoort er in Leiden natuurlijk bij
voor rechtenstudenten. Ook wordt scriptiebegeleiding Fiscaal recht gegeven.
Het levert de deelnemers goede resultaten op en staat voor hoge tevredenheid bij zowel studenten als ouders. Wij onderscheiden ons door bewust in
kleine groepen studenten (maximaal 6 deelnemers) of zelfs individueel les aan
te bieden. Deze studentvriendelijke en tentamengerichte aanpak bestaat uit
intensieve bijeenkomsten met oefenen en vooral goede uitleg met de wet in
de hand. Het klassieke ‘repeteren’ dus. Neem geen risico- neem een repetitor!

BEDRIJF
Kring van Leidse Repetitoren
Hogewoerd 92, 2311 HS, Leiden
071 514 73 35

st

www.repetitoren.nl

rechten@repetitoren.nl

ONDERNEMERS

Daan Hamburger
Jachtmakelaar
1985 Maggistraal

Fiscaal Recht
OVER

eSailing is een samenwerking van jachtmakelaars. Mijn onderneming,
eSailing Monnickendam-Andijk richt zich op het gebied Noord Holland,
met kantoren in Monnickendam en Jachthaven Andijk ben ik op afspraak
graag uw zeil- of motorjacht of bemiddel bij aankoop van een jacht
in binnen- of buitenland. Tevens ben ik lid van het bestuur sectie jachtmakelaars van de HISWA-vereniging en verzorg ik de registratie van alle
reddingsvaartuigen van de KNRM. Na het Lustrum ga ik graag met u in
gesprek over de mogelijkheden.,

BEDRIJF
eSailing Monnickendam - Andijk
Noordeinde 108, 1141 AR, Monnickendam
+31 88 250 2504

www.esailing.nl

daan@esailing.nl

Simone Remmen
& Ilona Molhuysen
Begrafenisondernemers
1987 Mik Mak

Psychologie

BEDRIJF
Funeral Company
Plein 2, 2242 KB, Wassenaar
06 55 70 66 15

www.funeralcompany.nl wassenaar@funeralcompany.nl

OVER
Funeral Company – Run by Angels
Na onze studie hebben wij 17 jaar als zelfstandig fotograaf gewerkt. In 2012 zijn wij
begonnen als begrafenisondernemer en zijn ons bedrijf de Funeral Company gestart.
Ons credo is het volledig ontzorgen van de nabestaanden.
De eerste uitvaarten kwamen uit ons eigen netwerk, inmiddels komen ze overal vandaan. Mond-tot-mondreclame werkt in deze branche vaak het best. Waar emoties de
boventoon voeren en er vaak in een heel kort tijdsbestek een keuze gemaakt moet
worden voor een begrafenisondernemer, helpt een persoonlijke aanbeveling.
Na een overlijden komen wij, nadat de arts de dood heeft geconstateerd, als eerste
bij de familie binnen. Dit is vaak al binnen 2 tot 3 uur na het overlijden. Dan begint het
regelen, en alles wat daarbij komt kijken, van het afscheid.
Wij nemen uitgebreid de tijd om rustig te luisteren naar alle gebeurtenissen én wij
kunnen inspelen op de mogelijke wensen van de persoon die is overleden en hun
nabestaanden.
Het overlijden kan heel plotseling zijn, dan is de paniek voelbaar. Wij brengen dan
structuur en overzicht. Ook komt het voor dat we al dagen zelfs maanden van tevoren
met de familie in contact zijn om een naderend afscheid te bespreken en vorm te geven.
In tegenstelling tot vroeger, nog niet eens zo lang geleden trouwens, hoeft een afscheid
niet meer standaard in de aula van een crematorium of in een kerk plaats te vinden.
Een afscheid kan tegenwoordig bijna overal georganiseerd worden. Met een tent in de
achtertuin, in het favoriete kroegje, op het strand, in een museum of theater, heel klein
en intiem of juist groots met heel veel gasten. Alles is mogelijk.
Binnen een tijdsbestek van vijf tot zeven dagen moet het afscheid staan. Wij weten de
wegen te bewandelen om dit op een zo mooi mogelijke manier voor elkaar te krijgen.
Wij begeleiden de nabestaanden met alle keuzes en facetten die volgen in de dagen
na het overllijden. Te denken valt aan: het uitzoeken van een kist of mand, het opbaren
thuis of elders, de annonces/uitnodigingen en eventuele advertenties, bloemen, vervoer met auto, bus of oldtimer, live-muziek, beeldpresentaties, wel of geen video/ fotograaf, de catering, placering van de familie.de sprekers, kaarsen, invulling dienst, aangifte doen van overlijden, verkrijgen van verlof tot cremeren of begraven en het overige
papierwerk. Wij regelen alles tot in de kleinste details. Ja, zelfs van een kapper in de
ochtend thuis tot de openhaard die ’s avonds na thuiskomst van de uitvaartdag brandt.
Nadenken over je eigen afscheid klinkt wellicht heel onnatuurlijk als je kerngezond bent
en midden in het leven staat. Echter: de dood is niet eerlijk.
Toch prettig als je nabestaanden enig idee hebben van jouw wensen en gedachten
voor het afscheid. Dit biedt troost in donkere dagen. Met een goed glas wijn een keer
deze dingen benoemen en bespreken is echt minder eng dan je denkt. Daarna kan je
je weer volop richten op het leven.
We only live once.
Wrong! We only die once.
We live everyday!

FINANCIEEL

Barbara ter Kuile
Gerechtsdeurwaarder/ mede-eigenaar Buik &
Van der Horst Gerechtsdeurwaarders in Leiden
1994 Sequoia
Rechten
OVER
Ooit begon Buik & Van der Horst als klein kantoor, zeven man en
vrouw sterk. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een belangrijke regionale
speler met vijfentwintig toegewijde collega’s. Administratief medewerkers, juristen en gerechtsdeurwaarders. Elk studiejaar bieden wij plaats
aan een of meerdere mbo- of hbo-stagiairs. Wij vinden het belangrijk
dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft. Dat geldt voor opdrachtgevers, maar net zo goed voor diegenen die moeten betalen.
Zoekt u een gerechtsdeurwaarder in de Randstad dan bent u bij ons
aan het goede adres!

BEDRIJF
Buik & Van der Horst Gerechtsdeurwaarders
Boommarkt 3a, 2311 EA, Leiden
071 516 10 10

buikenvanderhorst.nl

info@buikenvanderhorst.nl

Bas Jorissen
Fiscalist/ Oprichter
2008 Geit

Fiscaal Recht
OVER

Bij Archipel richten wij ons op academische en innovatieve bedrijven
en de personen daarachter, die we ook graag aan elkaar koppelen. Wij
maakt ons werk erg leuk. Met onze zelfontwikkelde applicatie ‘My Archipel’ overtuigen wij hen voor ons te kiezen. Zo digitaliseren wij namelijk
de productie van ons advies, terwijl zij steeds zien wat wij doen en hoe
snel. En: van dat advies hoeven ze alleen de eerste pagina te lezen.
Zonder voorbehoud. Dat werkt erg soepel en ik krijg er veel energie van!

BEDRIJF
Archipel Tax Advice
Lange Voorhout 86-2, 2514 EJ, Den Haag
070 221 17 71

archipeltaxadvice.nl

bjorissen@archipeltaxadvice.nl
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Oscar Meijrink
Belastingadviseur
1994 Sanssouci

Fiscaal Recht
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BEDRIJF
Bunnig & Partners Accountants + Adviseurs
Vijf Meilaan 135 A, 2321 RK, Leiden
071 53 11 321

www.bunnig.nl

oscar.meijrink@bunnig.nl

09-07-14 11:52

OVER
Bunnig & Partners is een accountantskantoor dat deskundigheid
koppelt aan persoonlijke aandacht. Met onze complete dienstverlening
bieden wij een duidelijk beeld van de mogelijkheden voor uw onderneming. Financieel en administratief. Wij ondersteunen uw bedrijf met
deskundig advies.
Persoonlijke aandacht betekent bij ons dat we op de hoogte blijven van
uw situatie. We verdiepen ons in uw markt en branche zodat we altijd
andering voor u interessant is. Meeleven, meedenken. In goed overleg
optimaliseren wij uw bedrijfsresultaten.
Tijdens de pieken en dalen van de economie is het vaak lastig om uw
koers te bepalen. Wanneer moet u bezuinigen? Wanneer kunt u uitbreiden? Wij kunnen u helpen bij het bepalen van bedrijfskundige maatregelen. Welk beslissing u uiteindelijk ook neemt, het is belangrijk dat u
een duidelijk beeld heeft van de gevolgen. Met de kennis van uw bedrijf
en uw markt kunnen we u op maat en vooral realistisch adviseren.

INTERNATIONAAL

MEDISCH

Michiel Luger
Oogarts/ Medical Director
1980 Gents

Geneeskunde
OVER

Met 20 jaar ervaring is Bergman Clinics de onbetwiste leider van top
specialistische oogzorg. Moderne refractiechirurgie omvat high tech laser behandelingen zoals Smile, maar ook lensimplantaties om bijvoorbeeld de leesbril overbodig te maken! Michiel Luger is de meest ervaren
en meest toonaangevende oogarts in Nederland op dit gebied, spreker
op internationale congressen en auteur van vele artikelen in de wetenschappelijke vakliteratuur. Dus wil je van je leesbril, bril of contactlenzen
af? Neem dan eens contact op met Bergman Clinics. Michiel en zijn
collega’s
helpen je graag!

BEDRIJF

Bergman Clinics
Ruim 50 locaties in Nederland
088 9000 500

www.bergmanclinics.nl

info@bergmanclinics.nl

RECRUITMENT

Marc Philip van Ittersum
Jaarclub: Cavourka 2000
Studie: European Studies
Bedrijf: Kelly Services

Locatie: Hoofddorp
Functie: Managing
Consultant - IT

Sinds 1946 doen ‘s werelds meest gerenommeerde bedrijven
een beroep op Kelly Services om op strategische en innovatieve wijze te kunnen voorzien in hun personeelsbehoeften.
Indien uw organisatie nieuw talent zoekt op het gebied van
IT specialisten, dan biedt Kelly Services diverse oplossingen
voor zowel vast als tijdelijk personeel. Het inhuren van dedicated ervaren Ontwikkelaars die remote werken vanuit een
Kelly kantoor te Rusland behoort tot de mogelijkheden.
Naast de werving en selectie van IT specialisten is Kelly
Services Nederland gespecialiseerd op het gebied van Life
Sciences en Engineering. U kunt bij Kelly terecht voor:
Werving en Selectie, Uitzenden, Payroll en OnSite oplossingen
zoals: RPO (Recruitment Process Outsourcing) en Outsourcing
& Consulting Services.

kellyservices.nl
marcphilip.vanittersum@kellyservices.nl
023-7111180 – 0654712600

Arie-Paul Eijkelenboom
Algemeen directeur
1975 Polder

Internationaal recht

BEDRIJF
Transitium Groep
Zusterplein 22a, Zeist
033 303 06 30

www.transitiumgroep.nl

info@transitiumgroep.nl

OVER
De Transitium Groep is niet direct een organisatie waar je mee in
aanraking komt in de eerste fase van je loopbaan na afstuderen, maar
wellicht wel tijdens de daarop volgende fases. Als organisatie geven
wij advies en ondersteuning bij ontwikkeling van de loopbaan met als
oogmerk het best passende resultaat eruit te halen. Wij hebben hierbij
veel klanten uit de publieke sector, met name voormalig kamerleden,
burgemeesters en wethouders maar ook managers en bestuurders uit
het bedrijfsleven.
Op een pragmatische wijze en met ondersteuning van een groot aantal
en de mogelijkheden in de toekomst. Dat wij daarbij een groot landelijk
netwerk hebben maakt het soms ook makkelijker om deuren te openen
bij sollicitatieprocedures. Ook het netwerk opgebouwd in Leiden vormt
hier een belangrijk onderdeel van.
Mochten studenten bestuurskunde of anderen met politiek bestuurlijke
ambities kunnen zij altijd bij ons langs komen voor advies en informatie, dat doen wij graag. Wij ontvangen een ieder met plezier op onze
nieuwe locatie in Zeist op het Zusterplein nabij Slot Zeist.
Wij wensen iedereen een fantastisch lustrum toe en voor de toekomst
een mooie loopbaan!. De basis wordt daarvoor zeker gelegd in Leiden
weten wij uit eigen ervaring.
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Esther Ahern
Icoda European Affairs
+32 497 445 39
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Lodewijk Buschkens
Icoda European Affairs
+32 497 445 39
www.icoda.eu

1987
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Peter - Jan Weterings
The Box Belastingadviseurs
weterings@theboxbelastingadviseurs.nl
www.theboxbelastingadviseurs.nl

1980
Ketel 1

JOLIE
EMMEN
BRANDING

MARKETING

CREATIVE CONTENT

06 14747320

jolie.emmen@gmail.com

