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Wat is de Veerstichting?
Sinds 1979 brengt de Veerstichting 250 gemotiveerde top-studenten uit heel
Nederland en Vlaanderen samen met 250 zogeheten 'vormgevers van de
maatschappij'. De stichting is opgericht met het doel om de dialoog tussen deze
generaties te bevorderen. Van student werktuigbouwkunde tot student
rechtsgeleerdheid, van CEO tot kunstenaar; de Veerstichting maakt unieke
ontmoetingen tussen generaties mogelijk.

Inspireert Beweegt Verbindt

Meer info? Kijk op Veerstichting.nl of 
mail naar info@veerstichting.nl



42e Veerstichting Symposium
Het thema van het 42e Veerstichting Symposium is 'Blind Vertrouwen'. Wie of wat is
jouw vertrouwen in deze tijd nog waard? Zorgt vertrouwen voor een blinde vlek? En
wat als vertrouwen de enige optie blijkt te zijn?

Veertafels!
Dit jaar vindt het symposium plaats in een andere vorm dan normaal. De Coronacrisis
heeft ons gedwongen terug te gaan naar onszelf. De verdeeldheid binnen de
samenleving lijkt groter dan ooit, spanningen lopen op en het vertrouwen is ver te
zoeken. Juist daarom is het tijd om weer in gesprek te gaan en de confrontatie op te
zoeken. 

Neem daarom op 24 juni 2021 deel aan het 42e Veerstichting Symposium door aan te
schuiven bij één van de 50 Veertafels in NL! Samen met 6-8 studenten en vormgevers
beleef je (fysiek) het symposium aan één van deze Veertafels. Er zijn inspirerende
sprekers, bijzondere interactiemomenten en een spraakmakende dinershow! Op 24 juni
2021 gaan we weer met elkaar aan tafel, kijken we elkaar weer in de ogen en gaan we
het gesprek weer aan. Schuif jij ook aan?

Meer info? Kijk op Veerstichting.nl of 
mail naar info@veerstichting.nl



Als student kun je deelnemen aan het symposium door een aanmeldopdracht te maken
waarin jouw blik op het thema 'Blind Vertrouwen' naar voren komt. Dit kan in de vorm
van een beeldende opdracht, of in de vorm van een geschreven opdracht. Een jury zal
zich vervolgens over de aanmeldingen buigen en de deelnemende studenten voor het
symposium selecteren! 

De deadline voor de aanmeldopdracht is 12 april 2021! 

Wil jij meedoen? Kijk dan op Veerstichting.nl of neem contact op Godert Ponsen via  
studenten@veerstichting.nl 

Meer info? Kijk op Veerstichting.nl of 
mail naar info@veerstichting.nl

Deelnemen?
Studenten: 

Vormgevers:
Wil je als vormgever deelnemen aan het symposium? Kijk dan op onze website
Veerstichting.nl voor meer informatie of neem contact op met Wies Scheurs via
vormgevers@veerstichting.nl!


