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De vereniging
Sint Jansbrug heeft rond de 700 leden en zit daarmee 
tussen de grote en kleine verenigingen in - wij zijn groot 
genoeg om toffe activiteiten neer te zetten, maar klein 
genoeg om iedereen persoonlijk te kennen. 

Onze sociëteit ligt centraal gelegen aan de Oude Delft 
en is tenminste vijf dagen per week open. SJB is een 
veelzijdige vereniging waar iedereen een plekje kan 
vinden. Bij ons heb je de unieke mogelijkheid om een 
gemengde of ongemengde jaarclub te vormen, nadat je 
je jaargenoten hebt leren kennen.

Sint Jansbrug
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Titelkopje 1
Sint JansbrugEt vitam ressit, temperum faces derro te 
pore enihica boreptatur?
Odit quodi illenimus, aliandae acerum elit adipic tet 
lantis et min perro et represtium ipiende bissitatio 
diaeped iciistota asim quatet la con ne pa solupic 
aepedipsunt aut et vendam, nist vel mos earum, cullest 
esequas expellam aut quas audissecto maximi, nonseque 
labor molorati doloren dipsae occusciendit quam elest, 
occabores est, aut adissusObit, consequi quam is maxim 
aliqui ut odit qui ommolor uptatur? Ero doluptatet iur 
sunt hil ex et que pratur autem ut ut excerum aut dit re, 
optatus cidest qui que dolupid eum re, odictasitist quam 
ipsus.
Ectiam im quat. Pudi occusdaerum fuga. Ut landi qui 
dolor alibus simolestem aut harum voluptaspe sum, 
cullabore prorit quaspe imo ent autestios idignimet 
moditiu sciliberit pa que dias nihillent rem atur alignihil 
experem et lab id ullatur? Qui dolum restiorum es ni 
destem fugit la sitatatia cus consequi cones alibus alis 
sitatincti suntis dolo quat quos simetur, et as naturibus 
expla dolorum facepero enditas expe plabo. Et vera 
non eatiscima dus quidia que nis nones sit ea as ute 
consecto con porpor audae. Nequi ne consequos necti 
omnimet eatem explicab incius nis et dolore vent liqui 
res non re deriat demquaerum exerum si idenderem que 
si int,

Het hart van de vereniging is haar leden. Er is niet een 
specifiek woord om de leden te omschrijven. Iedereen is 
hier zo verschillend; van biergenieter tot theeliefhebber. Bij 
Sint Jansbrug kan je zelf kiezen tussen alle verschillende 
groeperingen met elk hun eigen karakter. Je krijgt de tijd 
om kennis met ze te maken en te kijken waar je tussen 
past.
Elke doordeweekse dag is de bar vanaf 17.00 uur open tot 
het rustig genoeg is om de bar te sluiten. De ongelakte bar 
is de grootste in zijn soort in de Benelux en plakt niet als 
hij nat wordt, ideaal dus als er een drankje overheen gaat. 
 
Daarnaast hebben wij een koffie- en theezolder waar 
iedereen ook gezellig even kan zitten. Na een dag hard 
studeren is er dus genoeg te doen ter ontspanning. Er 
is zelfs aan avondeten gedacht! Sint Jansbrug heeft 
een open eettafel waar zowel leden als je externe 
studiegenootjes een gezonde maaltijd, vegetarisch of 
vlees, kunnen halen vanaf 4,15.
In de eetzaal vinden ook onze feesten plaats, waarbij 
de zaal steeds in een ander thema aangekleed wordt. 
Ook buiten de vereniging biedt Sint Jansbrug een hoop 
activiteiten: er zijn vele mogelijkheden om samen te 
sporten, cultuur te snuiven of te reizen. Verder helpen 
ouderejaars je ook met je studie en het combineren van 
studeren en de vereniging.
 

Wat biedt Sint Jansbrug?
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Sint JansbrugEt vitam ressit, temperum faces derro te 
pore enihica boreptatur?
Odit quodi illenimus, aliandae acerum elit adipic tet 
lantis et min perro et represtium ipiende bissitatio 
diaeped iciistota asim quatet la con ne pa solupic 
aepedipsunt aut et vendam, nist vel mos earum, cullest 
esequas expellam aut quas audissecto maximi, nonseque 
labor molorati doloren dipsae occusciendit quam elest, 
occabores est, aut adissusObit, consequi quam is maxim 
aliqui ut odit qui ommolor uptatur? Ero doluptatet iur 
sunt hil ex et que pratur autem ut ut excerum aut dit re, 
optatus cidest qui que dolupid eum re, odictasitist quam 
ipsus.
Ectiam im quat. Pudi occusdaerum fuga. Ut landi qui 
dolor alibus simolestem aut harum voluptaspe sum, 
cullabore prorit quaspe imo ent autestios idignimet 
moditiu sciliberit pa que dias nihillent rem atur alignihil 
experem et lab id ullatur? Qui dolum restiorum es ni 
destem fugit la sitatatia cus consequi cones alibus alis 
sitatincti suntis dolo quat quos simetur, et as naturibus 
expla dolorum facepero enditas expe plabo. Et vera 
non eatiscima dus quidia que nis nones sit ea as ute 
consecto con porpor audae. Nequi ne consequos necti 
omnimet eatem explicab incius nis et dolore vent liqui 
res non re deriat demquaerum exerum si idenderem que 
si int,

Titelkopje 1

7

Beginnen aan de universiteit of aan je HBO is al een 
spannende tijd, maar corona maakt het nog spannender. 
De faculteiten zullen veelal digitaal te werk gaan en nieuwe 
vrienden maken zal daarom lastig zijn. Een vereniging biedt 
hierbij een enorm goede basis om te beginnen. Studeren 
kan soms stressvol zijn en je verbonden voelen met de stad 
en je opleiding is in deze gekke tijden lastig. De vereniging 
bestaat uit leden die allemaal in hetzelfde schuitje zitten en 
elkaar helpen om er het beste van te maken.
 
Sint Jansbrug is voor en door studenten! Wist je al dat de 
vereniging draaiende gehouden wordt door haar leden? 
Zeker waar! Op de kokkin na hebben wij geen werknemers, 
maar alleen enthousiaste studenten die meer willen doen 
dan alleen studeren. Je studententijd is de tijd waarin je 
als (aankomende) student ontdekt wat je later wilt doen 
en zijn. Sint Jansbrug brengt daarom niet alleen studenten 
bij elkaar, maar helpt iedereen zich ook te ontwikkelen 
tot de beste versie van zichzelf. Hierbij kan je altijd op 
elk moment bepalen hoe actief je wilt zijn. Van je eerste 
studiejaar tot je afstuderen kan je van alles organiseren! 
Wil je de vereniging liever alleen gebruiken voor vrienden 
maken, samen studeren en gewoon plezier hebben? Dat 
kan natuurlijk ook!

Waarom nu bij een vereniging? 
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Nadat je alle eerstejaars hebt leren kennen, vorm je met 
een deel een jaarclub. Bij Sint Jansbrug kunnen jaarclubs 
zowel alleen uit mannen of vrouwen of een combinatie 
bestaan. 

Hoewel de borrel altijd open is, wordt er op dinsdag 
door de meeste jaarclubs geborreld. Daarnaast mag 
je als eerstejaars op vrijdag een eigen thema-avond 
geven op de koffie- en theezolder waar je zelf bar kunt 
staan! Veel jaarclubs ondernemen ook activiteiten buiten 
de vereniging. Zo ontstaat er een hechte band met je 
clubgenoten. Veel jaarclubs zien elkaar jaren later nog 
steeds regelmatig!
 

Jaarclubs

Structuur
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Titelkopje 1

Sint Jansbrug kent ook andere groepen die zich richten 
op ontspanning en gezelligheid: de gilden. Bij een 
gilde word je persoonlijk meegevraagd, waardoor je 
als individu met leden uit andere jaarlagen in contact 
komt . Dit is heel gezellig, maar ook heel nuttig: je 
kan ouderejaars veel om hulp vragen. Misschien heeft 
iemand bijvoorbeeld wel de perfecte stageplek voor jou. 
Doordat een gilde je persoonlijk mee vraagt, heeft elk 
gilde vaak een duidelijk karakter waar alle leden goed bij 
passen.

Gilden
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Het sporten op Sint Jansbrug gebeurt via onder- 
verenigingen. Momenteel kan je bij ons voetballen, 
klimmen, boulderen, wielrennen, zeilen, squashen en 
schaken. Als jouw favoriete sport ontbreekt, kan je met 
een groep leden een nieuwe ondervereniging opzetten! 
Vele jaarclubs sporten ook met elkaar buiten SJB! 

Daarnaast doen we mee aan grote sportevenementen. 
Zo lopen wij jaarlijks mee in een estafetteloop voor 
studenten: de Batavierenrace. Ook organiseren leden 
van Stichting ZeelZeilRace elk jaar een van de grootste 
studentenzeilevenementen van Nederland. Er
worden dan een week lang wedstrijden gezeild op 
de Middellandse Zee. Daarnaast hebben we ook een 
wintersportreis!

Ondervereniging
Sport
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Ook op cultureel vlak heeft Sint Jansbrug een hoop te 
bieden. Je kan bijvoorbeeld regelmatig muziek maken bij 
ondervereniging Valerius of je improvisatie kunsten
tentoonstellen bij de ondervereniging Abracadabaret. 
Beide geven door het jaar heen voorstellingen voor de 
hele vereniging!
 
Cultuur omvat natuurlijk ook koken en bierbrouwen en 
beide zijn mogelijk op Sint Jansbrug. Ondervereniging 
MESS zet regelmatig uitgebreide diners op tafel, zoals 
voor het eerstejaarsdiner, en ondervereniging ‘t Dubbele 
Cruys laat de leden genieten van hun zelfgebrouwen 
bieren. Er is zelfs sinds kort een nieuwe D&D 
ondervereniging!

Cultuur
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Commissies
Er zijn ook groepen die zich richten op het organiseren 
van activiteiten, namelijk onze commissies. Er zijn 
meerdere commissies die uit eerstejaars bestaan, die 
elk een groot evenement neerzetten: het feest tijdens 
oud en nieuw, het eerstejaarsfeest, het eerstejaarsdiner 
en de ouderdagen. Zo kan je je bij ons al vroeg verder 
ontplooien en nieuwe ervaringen opdoen!

Commissies houden naast het bestuur de vereniging 
draaiende. SJB is een grote vereniging en heeft daarom 
ook veel commissies. Er zijn adviserende commissies, 
uitvoerende commissies en organiseerde commissies. 
Commissie doen is een verantwoordelijkheid waar je 
super veel van leert. Maar hoe serieus het ook klinkt; 
het is en blijft een studentenvereniging. Fouten maken 
mag, zeker nog in je studententijd! Het doen van een 
commissie is daarom vooral erg leuk, en geeft je een 
groep nieuwe vrienden.
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Titelkopje 1
Sint JansbrugEt vitam ressit, temperum faces derro te 
pore enihica boreptatur?
Odit quodi illenimus, aliandae acerum elit adipic tet 
lantis et min perro et represtium ipiende bissitatio 
diaeped iciistota asim quatet la con ne pa solupic 
aepedipsunt aut et vendam, nist vel mos earum, cullest 
esequas expellam aut quas audissecto maximi, nonseque 
labor molorati doloren dipsae occusciendit quam elest, 
occabores est, aut adissusObit, consequi quam is maxim 
aliqui ut odit qui ommolor uptatur? Ero doluptatet iur 
sunt hil ex et que pratur autem ut ut excerum aut dit re, 
optatus cidest qui que dolupid eum re, odictasitist quam 
ipsus.
Ectiam im quat. Pudi occusdaerum fuga. Ut landi qui 
dolor alibus simolestem aut harum voluptaspe sum, 
cullabore prorit quaspe imo ent autestios idignimet 
moditiu sciliberit pa que dias nihillent rem atur alignihil 
experem et lab id ullatur? Qui dolum restiorum es ni 
destem fugit la sitatatia cus consequi cones alibus alis 
sitatincti suntis dolo quat quos simetur, et as naturibus 
expla dolorum facepero enditas expe plabo. Et vera 
non eatiscima dus quidia que nis nones sit ea as ute 
consecto con porpor audae. Nequi ne consequos necti 
omnimet eatem explicab incius nis et dolore vent liqui 
res non re deriat demquaerum exerum si idenderem que 
si int,
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Om alle leden goed te ondersteunen in hun studie bestaat 
er een studie begeleidende commissie. De TU zal in het 
nieuwe collegejaar grotendeels dicht blijven, waardoor ook 
jij veelal thuis moet studeren. Sint Jansbrug biedt daarom 
overdag studieplekken aan in haar pand waarbij iedere 
ruimte een specifiek doel heeft, zoals een stilteruimte 
of een groepsplek. Hierdoor hebben leden toch een 
plek om samen veilig op afstand te studeren met goede 
voorzieningen en elkaar gemotiveerd te houden. 
 
Daarnaast zullen de eerstejaars gekoppeld worden aan 
een ‘buddy’, een mentor die je helpt met het studeren, 
zelfstandig wonen en alle ins-and-outs van de TU delft 
of de Haagse Hoge School. Met dit systeem zorgen we 
ervoor dat onze nieuwe leden toch vol vertrouwen in hun 
prille studententijd stappen. 
 
Als je wat verder in je studie bent, ga je nadenken over 
wat je daarna wil gaan doen. Sint Jansbrug organiseert 
ook voor deze fase van je studietijd evenementen. Van 
carrière-borrels, waarbij bedrijven zich presenteren voor 
bijbanen of stageplekken, tot sollicitatietrainingen - het 
is er allemaal. Ook oud-leden van Sint Jansbrug komen 
geregeld langs en bieden graag stage- of werkplekken aan 
leden aan, of geven in-housedagen waarbij je kan zien hoe 
zo’n bedrijf werkt.

Sint Jansbrug en studie
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Leden van Sint Jansbrug wonen in Delft en omstreken. 
Het vinden van een kamer wordt een stuk makkelijker als 
je deze leden leert kennen. Er zijn ook huizen waar alleen 
maar leden wonen, waar regelmatig plekken vrijkomen. 
Lijkt dit je leuk? Wie weet woon jij straks met je beste 
vrienden van Sint Jansbrug in één huis!

Huizen



Digitale OWee

Fysieke OWee

Digitale Dagen 

Verenigings Tijd (VT)

14/8 17/8 23/8 25/8 29/8
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Om de vereniging en je jaar te leren kennen hebben we 
een kennismakingstijd (KMT), die naar aanleiding van de 
persconferentie digitaal zal verlopen.
Als je je inschrijft, zul je wat data krijgen die je vrij moet 
houden in je agenda. De introductieperiode begint met 
vijf dagen waarin je al je jaargenoten heel goed leert 
kennen. 

Daarna volgen de weken van de verenigingstijd, waarin 
je leert hoe de vereniging en al haar gebruiken in 
elkaar steken. Je bent dan gemiddeld drie avonden per 
week bezig met Sint Jansbrug en maakt kennis met de 
leden, huizen, onderverenigingen en de commissies. Dit 
programma overlapt met de eerste weken van je studie 
en is daarom opgesteld in overleg met de TU. Zo zorgen 
we ervoor dat er genoeg tijd overblijft om je studie bij te 
houden.

Introductietijd
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Toen ik vorig jaar de OWee liep, wist ik al van tevoren
dat ik graag ergens lid wilde worden. Omdat ik vanuit
het buitenland naar Delft kwam, vond ik dit de ideale
gelegenheid om nieuwe vrienden te maken. Tijdens
de OWee vond ik het moeilijk om te kiezen waar ik me
uiteindelijk wilde inschrijven, omdat er zoveel nieuwe
ervaringen in een korte tijd op me af kwamen, wat
natuurlijk heel leuk is. Toen ik op Sint Jansbrug kwam
spraken met name de sfeer en de mensen mij aan,
waardoor ik meteen wist of ik mezelf hier met plezier
een aantal jaar zie rondlopen. Ik wilde graag bij een
grotere studentenvereniging waardoor je, naast alleen
je jaarclub, ook mee kan doen aan verschillende
commissies en deel kan nemen aan onderverenigingen
met leden en gildes, waardoor je de kans krijgt om je 
vriendengroep uit te breiden.  

Onze Leden
Catelijn
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Het leuke aan de vereniging is dan ook
dat er veel mogelijkheden zijn om zo actief te worden
als je maar zelf wilt. Dit is hoe ik mijn keuze heb kunnen
maken. 

Mijn lidmaatschap heeft superleuke momenten aan mijn
eerste studentenjaar toegevoegd zoals de gezelligheid
tussen de eerstejaars tijdens de kennismakingstijd,
op jaarclubweekend gaan, deelnemen aan de
ouderdag commissie, diners, feesten en nog veel meer.
Een jaarclub vorm je in je eerste jaar samen met mede
jaargenootjes; deze kan gemengd of ongemengd zijn.
Ik zie dan ook vaak de mensen uit mijn jaarclub buiten
de vereniging, waar we inmiddels mooie herinneringen
hebben gemaakt. Op de vereniging leer je meer dan
alleen borrelen! Je ontwikkelt jezelf op diverse vlakken
zoals bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten in
commissies en om gedisciplineerd studie en actief 
te blijven op vereniging to combineren zodat je 
tegelijkertijd je studiepunten kunt halen. Al met al had ik 
dit niet willen missen in mijn studententijd!
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Dwalend langs de grachten in de OWee had ik nog geen
idee waar ik me zou inschrijven. Op Sint Jansbrug had
ik inmiddels al een feest meegepakt en met een aantal
leden geborreld. Ik kreeg er een steeds beter gevoel bij
en dat heb ik nooit meer losgelaten. Een klein jaar later
ben ik nog steeds blij dat ik me heb ingeschreven. 

Het begint allemaal met de introductieperiode waarin 
je veel nieuwe en leuke mensen leert kennen en 
afsluitend een jaarclub vormt. Mijn jaarclub is inmiddels 
een hechte vriendengroep geworden waarmee ik iedere
dinsdag in de sociëteit borrel. Daarnaast doen we ook 
activiteiten buiten de vereniging om. Zo zijn we met 
de jaarclub op wintersport geweest in Frankrijk, een 
hoogtepunt van afgelopen jaar.  

Jorian



 
Ook de kans om jezelf te ontplooien door bijvoorbeeld 
commissies te doen is supertof. Zo heb ik het Oud en 
Nieuw feest op Sint Jansbrug mogen organiseren met 
7 andere leuke mensen. Het is heel gaaf om met andere 
mensen samen te werken en toe te leven naar iets dat jij 
hebt neergezet! 

Het fijne aan Sint Jansbrug is dat iedereen de kans
krijgt om iets te doen maar dat niets moet. Zo kan
iedereen zijn eigen plek vinden binnen de vereniging en
kan je zelf richting geven aan je eigen studentenleven. 

Kortom, ik zou het zo weer over doen!

19
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Coronamaatregel
Het studentenleven staat niet stil binnen de vereniging. 
De borrels zijn weer begonnen en iedereen zet zich 
zo veel mogelijk in om corona-proof activiteiten te 
organiseren. Doordat de leden nu meer over de week 
verspreid in het pand komen en er meer gebruik 
wordt gemaakt van de achterzaal, hebben we nu weer 
dagelijks gezellige borrels. We vinden het heel belangrijk 
dat onze leden op een veilige manier met elkaar kunnen 
afspreken, vriendschappen kunnen onderhouden en 
nieuwe vrienden kunnen maken. 

De lockdown tijd, waarin we als vereniging samen met 
de rest van de horeca gesloten waren, heeft ons ook 
getoond hoe hecht leden van SJB zijn. Zelfs zonder 
fysieke vereniging hebben wij geborreld, maar dan 
online! Onze leden hebben zelfs een online variant van 
onze soos gebouwd, want dat kan tegenwoordig ook!
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Heb je nog meer vragen? Praat vooral met onze leden in 
de digitale OWee.  
 
App je liever even met iemand?
Dat kan natuurlijk ook. 
Dan appt Lotte je terug!
 
Meer informatie is altijd te 
vinden op de website. 
Klik of scan voor meer info:  

Meer informatie

http://link.sintjansbrug.nl






Voor meer info scan 
de QR-code!

De ideale toevoeging 
aan het Delftse 
studentenleven!

http://link.sintjansbrug.nl

