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De algemene Leidse studentenvereniging Quintus is in 1979 opgericht en uitgegroeid tot een
van de drie grootste studentenverenigingen van Leiden. In onze pas vernieuwde sociëteit aan de
Boommarkt ontmoeten onze ruim 1.400 leden elkaar. Quintus onderscheidt zich door haar structuur.
Nieuwe leden vormen geen jaarclubs maar sluiten zich aan bij een van de 29 bestaande mannen-,
vrouwen- of gemengde disputen. Deze disputen hebben allen een eigen persoonlijkheid met
bijbehorende tradities en organisatie. Daarnaast wonen leden in (gemengde) verenigingshuizen en
kunnen zij zich aansluiten bij subverenigingen en commissies die onze vereniging draaiende houden.
Een samenwerking met A.L.S.V. Quintus is een goede manier om uw naamsbekendheid te vergroten
en in contact te komen met potentiële klanten en/of (toekomstige) werknemers. Wij gaan graag met
u in gesprek over de mogelijkheden en eventuele vernieuwende ideeën die we samen met u kunnen
uitwerken
Met vriendelijke groet,
Annika Kouwenhoven
Lid Extern
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Via sociale media en de wekelijkse nieuwsbrief
stellen wij onze leden en reünisten op de hoogte
van alles wat er op en rondom Quintus gebeurt.
Sinds kort maken wij ook gebruik van een moderne
Quintus-app om berichten te sturen en diensten aan
te bieden. Zo kunnen leden hier informatie vinden
over andere leden, hun sociëteitsrekening inzien,
foto’s bekijken, zich aanmelden voor commissies
en ruimtes reserveren. Ook biedt deze app de
mogelijkheid om te adverteren via de partnerpagina,
de vacaturepagina en nieuwsberichten.
Naast deze digitale kanalen kunt u onze leden
bereiken via het verenigingsblad, reünistenblad en de
jaarlijkse almanak. Wanneer u liever zichtbaar bent in
ons pand of als u een specifieke groep Quinten wil
benaderen, bespreken wij graag de mogelijkheden
met u.

A.L.S.V. Quintus organiseert niet alleen feesten,
borrels en (sport)activiteiten maar zet zich ook in
voor de stad. Zo zijn onder andere de Museumnacht
Leiden, Koningsdag Leiden, Summerjazz en Festival
de Fusie opgezet en jaarlijks georganiseerd door
Quinten. Ook wordt er elk jaar met Leidse ouderen
gedineerd in ons restaurant tijdens het ouderendiner.
Andere voorbeelden zijn: een sport- en speldag
voor kinderen in een asielzoekerscentrum, een
kledinginzamelingsactie en voedselinzamelingsactie
voor de voedselbank. Zo doen wij graag wat terug
voor de stad die ons zo lief is. Heeft u zelf een leuk
idee en heeft u nog een ruimte of handen nodig om
dit realiseren, laat het ons weten.

Quinten staan bekend als sociale en hardwerkende
studenten, de vijf meestvoorkomende studies onder
Quinten zijn hierboven afgebeeld naar rato. Leden
stimuleren elkaar om samen te studeren en deel te
nemen aan activiteiten en commissies. Een van deze
commissies is bijvoorbeeld de Quest. Zij organiseren
carrièregerichte evenementen zoals lezingen,
workshops, excursies, inhousedagen bij bedrijven
en het Quintus carrièrefestival. Kunt u Quinten wat
leren over uw expertise of wilt u uw bedrijf bekend
maken bij onze leden, meldt u dan aan bij een van
deze activiteiten. Ook kunt u een vacature plaatsen
op onze carrièrepagina in de Quintusapp.

