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Aanmeldproces van de K.S.V. Sanctus Virgilius 2022-2023 

1. Hoe verloopt het inschrijfproces? 

Eerste-, tweede- en derdejaars bachelor-studenten van de Hogeschool of Universiteit zullen 

(verschillende) voorrang hebben wanneer zij zich willen inschrijven voor de K.S.V. Sanctus 

Virgilius tijdens de OWee. Vierdejaars studenten en ouder zullen geen voorrang hebben bij 

het inschrijfproces van de K.S.V. Sanctus Virgilius. Om het grotere aantal mannelijke 

studenten wat te dempen in het ledenbestand zal de niet-mannelijke student enige voorrang 

hebben. 

 

Binnen het aanmeldproces wordt er onderscheid gemaakt op basis van studiejaar en geslacht. 

Hiermee staat het aanmeldproces ten dienste van het streven naar een evenwichtige en 

eerlijke opbouw van het ledenbestand passend bij de huidige structuur van de vereniging 

gericht op langdurig lidmaatschap van de K.S.V. Sanctus Virgilius. 

 

• Eerstejaars bachelor-studenten kunnen zich inschrijven vanaf dinsdag 23 augustus tot en 

met woensdag 24 augustus.  

 

• Tweede- en derdejaars bachelor-studenten kunnen zich inschrijven op maandag 22 

augustus. 

 

Derdejaars studenten kunnen zich enkel aanmelden bij vertoon van zowel een bewijs van 

aanmelding als een bewijs van uitloting voor de kennismakingstijd van de K.S.V. Sanctus 

Virgilius uit 2020 of 2021. 

Informatie over het tijdstip van beide aanmeldingsprocessen volgt nog via de social-

mediakanalen van de K.S.V. Sanctus Virgilius. 

 

De inschrijving zal fysiek plaatsvinden. Bij binnenkomst in de Sociëteit ontvangen nieuwe 

aspirant-leden een volgnummerkaartje. Dit volgnummerkaartje zal moeten worden 

ingeleverd bij de aanmeldbalie. Wanneer een nieuw aspirant-lid niet in staat is om een geldig 

volgnummerkaartje te tonen bij de aanmeldbalie, zal hij/zij het aanmeldproces niet kunnen 

vervolgen. Studenten zonder volgnummerkaartje zullen zich dus niet op de betreffende dag 

kunnen inschrijven. Iedere dag zal er met een ander volgnummerkaartje worden gewerkt om 

fraude te voorkomen.  

 

Als studenten mét volgnummerkaartje zich melden bij de aanmeldbalie, worden zij een 

uitgenodigd om op een later tijdstip (tijdslot) terug te komen. Studenten zonder 

volgnummerkaartje kunnen zich niet aanmelden. Bij deze balie zal er gecontroleerd worden 

op studiejaar via Osiris. Wanneer de betreffende student volgens Osiris ingeschreven staat 

voor meerdere studies, wordt er bij bepaling van het studiejaar uitgegaan van de begindatum 

van de eerste studie aan een onderwijsinstelling in Delft. In het geval de student zich enkel 

heeft ingeschreven bij een of meerdere studies van een onderwijsinstelling buiten Delft, wordt 

er bij bepaling van het studiejaar uitgegaan van de begindatum van de eerste studie aan de 

betreffende onderwijsinstelling. Hiermee worden frauduleuze aanmeldingen voorkomen, dit 

is verplicht. 
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Wanneer aspirant-leden op dit latere tijdstip terugkomen wordt hen gevraagd benodigde 

informatie te verschaffen voor de kennismakingstijd, hierna is de aanmelding voor het  

lidmaatschap van de K.S.V. Sanctus Virgilius voltooid. Wanneer een aspirant-lid zijn/haar 

aanmelding niet voltooit, zal hij/zij geen lid kunnen worden van de K.S.V. Sanctus Virgilius.  

Er zal ook gewerkt worden met een reservelijst. Studenten die op de laatste aanmeld-dag van 

de categorie waar zij in vallen geen volgnummerkaartje hebben kunnen bemachtigen, kunnen 

zich inschrijven voor de reservelijst. Deze lijst zal geraadpleegd worden wanneer 

ingeschreven studenten besluiten zich terug te trekken of niet op komen dagen op de eerste 

dag van de kennismakingstijd. 

• De reservelijst voor eerstejaars bachelor-studenten zal worden opgemaakt op woensdag 

24 augustus nadat de maximale volgnummerkaartjes capaciteit is bereikt. 

 

• De reservelijst voor tweede- en derdejaars bachelor-studenten zal worden opgemaakt op 

maandag 22 augustus nadat de maximale volgnummerkaartjes capaciteit is bereikt. 

De vrijgekomen plekken die opgevuld worden met de reservelijst zullen naar rato verdeeld 

worden met betrekking tot de gemaakte prioritering op studiejaar en geslacht. Deze 

prioritering is te vinden onderaan dit document. 

Wanneer een aspirant-lid zich inschrijft bij zowel de K.S.V. Sanctus Virgilius als bij het 

Delftsche Studenten Corps wordt deze inschrijving als ongeldig beschouwd. Ongeldige 

inschrijvingen zullen uit het systeem verwijderd worden. Bij het verwijderen van gegevens uit 

het systeem zal er contact worden opgenomen met het betreffende aspirant-lid. 
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2. Aantal inschrijvingen en verhoudingen 

 

Totaal aantal plekken voor aspirant-leden 2022:   410 

 

Verhoudingen: 

 Eerstejaars (60%) Tweede- en Derdejaars (40%) 

Vrouwen (43%) 105 71 

Mannen (57%) 141 93 

 

Er zal ook gewerkt worden met een reservelijst. Studenten die op de laatste aanmeld-dag van 

de categorie waar zij in vallen geen volgnummerkaartje hebben kunnen bemachtigen, kunnen 

zich inschrijven voor de reservelijst.  

 

Wanneer er is gebleken dat niet alle beschikbare plekken zijn gevuld tijdens het eerste 

inschrijfmoment of met behulp van de reservelijst, zal er op donderdag 25 augustus een extra 

inschrijfmoment plaatsvinden. Bij dit extra inschrijfmoment zullen de overgebleven plekken 

opengesteld worden voor alle studenten van de Hogeschool of Universiteit ongeacht hun 

studiejaar of geslacht. 

 

Wanneer er bij aanvang van het programma van de KMT plekken beschikbaar zijn gekomen  

(door aspirant-leden die hun inschrijving onbenut laten) worden deze beschikbare plekken 

aan nieuwe aspirant-leden, welke staan ingeschreven op de reservelijsten (en bij gebreke 

daarvan aan studenten van de Hogeschool of Universiteit ongeacht hun studiejaar of 

geslacht), aangeboden op vrijdag 26 augustus. Deze aspirant-leden zullen de mogelijkheid 

krijgen om op zaterdag 27 augustus te starten met het KMT-programma.  


