Samenvatting beleid
In overeenstemming met art. 28 van de statuten vat dit document het gevoerde beleid van
de vzw Crimilumni, Vereniging van oudstudenten criminologie samen. In het bijzonder wordt
een overzicht en korte bespreking gegeven van de georganiseerde activiteiten in het
afgelopen maatschappelijk jaar en wordt de evolutie van het aantal leden van de vzw
geschetst.

Georganiseerde activiteiten afgelopen maatschappelijk jaar
In het afgelopen maatschappelijk jaar werden er vier activiteiten georganiseerd, daarvan
werd één activiteit echter geannuleerd wegens onvoldoende inschrijvingen. Het ging met
name om (1) een bezoek aan de gevangenis van Brugge, (2) een whiskytasting in Gent, (3)
een bezoek aan het penitentiair landbouwcentrum Ruislede, en (4) een wetenschapscafé
over de mogelijkheden van kleinschalige detentie.

Bezoek gevangenis van Brugge (25 mei 2013)
Op zaterdag 25 mei 2013 ging van 10u tot 13u het bezoek aan de gevangenis van Brugge
door. De aanwezigen kregen uitgebreid uitleg over de dagelijkse werking van de gevangenis
en werden rondgeleid in het complex.
Het bezoek was gratis voor leden en hun partners maar inschrijven vooraf was noodzakelijk.
Vijftien leden en vijf partners namen deel aan het bezoek. De kostprijs bedroeg € 0,00.

Whiskytasting in Gent (8 juni 2013)
Deze activiteit was gepland op zaterdag 8 juni 2013 en zou doorgaan van 17u00 tot 19u30 in
de Schotse pub ‘The Glengarry’. Aansluitend was er de mogelijkheid om samen te dineren in
het Stadsrestaurant Belfort.
Wegens onvoldoende inschrijvingen werd deze activiteit geannuleerd.

Bezoek PLC Ruislede (6 oktober 2013)
Op zondag 6 oktober 2013 ging van 10u30 tot 12u30 het bezoek aan het penitentiair
landbouwcentrum Ruislede door. De aanwezigen kregen eerst uitleg over het dagelijkse
leven in het PLC door een gedetineerde en werden vervolgens rondgeleid in het complex.
Het bezoek was gratis voor leden en hun partners maar inschrijven vooraf was noodzakelijk.
30 leden namen deel aan het bezoek. De kostprijs bedroeg € 24,50.

Wetenschapscafe kleinschalige detentie (5 november 2013)
Op dinsdag 5 november 2013 ging van 20u00 tot 22u30 in kunstcafé en galerij Huset het
wetenschapscafé over kleinschalige detentie door.
Gastsprekers die avond waren Hans Claus en Luc Stas, beiden gevangenisdirecteur. Het
debat werd gemodereerd door prof. Tom Vander Beken. Hans Claus is de drijvende kracht
achter de vzw De Huizen, een werkgroep die ijvert voor alternatieve en kleinschalige vormen

van detentie. Tijdens het wetenschapscafé werd het concept van kleinschalige detentie en
de voor- en nadelen van deze vorm van detentie bediscussieerd door de gastsprekers en de
aanwezigen. Achteraf was er de mogelijkheid om met elkaar bij te praten.
De lezing was gratis voor leden en niet-leden. Er waren 58 inschrijvingen en 48 deelnemers,
waarvan 14 betalende leden, 13 masterstudenten, 10 bachelorstudenten, 1 niet-lid alumni
en 10 externen. Alle betalende leden kregen drie drankjes aangeboden op kosten van
Crimilumni. De kostprijs bedroeg € 372,48 en omvat de aangeboden consumpties, attentie
voor de sprekers en moderator en de huur voor het geluidsmateriaal.

Lidmaatschappen Crimilumni
Crimilumni telde in 2013 in totaal 266 leden. Daarvan werden er 98 lid via de aanwezigheid
van Crimilumni op de plechtige proclamatie van het afstudeerjaar 2012, 82 werden lid via de
aanwezigheid van Crimilumni op de plechtige proclamatie van het afstudeerjaar 2013 en 86
hernieuwden hun lidmaatschap of stroomden in via een reguliere inschrijving.

