
MOGELIJKHEDEN VOOR BEDRIJVEN EN ORGANISATIES 
 
Forum biedt 4 pakketten aan voor bedrijven en organisaties. Bij alle pakketten krijg je als bedrijf 
een plek op onze website, waardoor studenten die onze site bezoeken ook snel met bedrijven in 
contact kunnen komen. In het Zilver-pakket nemen we het logo ook mee in de nieuwsbrief van 
Forum. In het Goud-pakket wordt het logo ook gebruikt bij promotie rondom de jaarlijkse Forum 
Housing Thesis Award én in het verslag dat de studenten van het initiatief maken. Tot slot is er 
het Platinum-pakket, dat jaarlijks aan maximaal één bedrijf of organisatie wordt gegeven. Hierbij 
wordt het bedrijf “Hoofdpartner” en is er de mogelijkheid om bij de Forum Housing Thesis Award 
een korte presentatie te geven voor de aanwezige studenten en andere deelnemers. Hieronder 
vindt u een samenvatting van de pakketten. De bedragen zijn jaarlijkse bijdragen.  
 

 Brons Zilver Goud Platinum  

 € 100 € 250 € 750 € 1.500 

Logo op website Forum     

Directe link naar bedrijf voor studenten die activiteiten organiseren     

Logo op nieuwsbrieven Forum     

Logo op publicaties van activiteiten van studenten      

Logo op promotie rond Housing Paper Award     

Predicaat “Hoofdpartner” op de website     

Mogelijkheid tot (korte) presentatie bij Housing Paper Award     

Logo op Cheque Housing Thesis Award     

 
 

WORD VRIEND VAN HET FORUM FONDS 
EN HELP ONS MEE STUDENTENINITIATIEVEN IN HET WOONDOMEIN TE ONDERSTEUNEN 

 
 
 

 
 
Het Forum Fonds is onderdeel van Forum Vereniging voor 
Volkshuisvesting. Het belangrijkste doel van de vereniging is om 
studenten in contact te laten komen met het werkveld ‘wonen’, zoals 
woningcorporaties, adviesbureau’s, huurdersorganisaties en overheden. 
Forum vindt het van groot belang dat studenten al in hun studententijd 
veel leren over de wereld van het wonen en de volkshuisvesting.  
 
Het Forum Fonds richt zich daarbij vooral op TU Delft Bouwkunde studenten. Dit gebeurde in het 
verleden onder meer door het organiseren van studiedagen, het verspreiden van het VHV-bulletin en 
het maken van binnen- en buitenlandse excursies. Met al deze activiteiten wilde de vereniging 
bijdragen aan het nadenken over en het verbeteren van de Nederlandse volkshuisvesting. 
 
Sinds 2021 focust Forum zich vooral op het financieel ondersteunen van initiatieven van derden, zoals 
studenten. In deze initiatieven staat de kennisuitwisseling tussen studenten en professionals in het 
woondomein centraal. Ook zijn de initiatieven bijvoorbeeld niet winstgevend, worden ze (mede) 
georganiseerd door studenten, en er wordt ook een verslag gemaakt van de activiteit. Op de Forum-
website staan alle criteria. Daarnaast organiseert zij jaarlijks de Forum Best Housing Thesis Award, 
voor studenten van de TU Delft.  
 
Het Forum Fonds ontvangt donaties van particuliere donateurs. Een deel van hen is lid van de 
vereniging en draagt zo via het lidmaatschap van 45 euro per jaar bij aan de activiteiten van Forum. 
Met de bijdragen van bedrijven en organisaties kunnen we nog meer intitaieven ondersteunen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Geïnteresseerd? We gaan graag met u in gesprek!  

Mail naar info@forumfonds.nl of kijk op www.forumfonds.nl 

mailto:info@forumfonds.nl
http://www.forumfonds.nl/

