Beleid voor het komende maatschappelijke jaar
In overeenstemming met art. 28 van de statuten vat dit document het beleid van de vzw
Crimilumni, Vereniging van oudstudenten criminologie, voor het komende maatschappelijke
jaar samen. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de activiteiten het volgende
maatschappelijke jaar zullen worden georganiseerd.

Activiteiten gedurende het volgende maatschappelijke jaar
De raad van bestuur van Crimilumni zal gedurende het volgende maatschappelijke jaar
minstens vier activiteiten organiseren. Bij het organiseren van deze activiteiten beoogt de
raad van bestuur een evenwicht te bewaren tussen academisch georiënteerde activiteiten
en socioculturele activiteiten.
Op donderdagavond 27 februari vindt het eerste carrière event op maat van criminologen
plaats in het cultuur- en congrescentrum van de Universiteit Gent, Het Pand. De bedoeling
van deze avond is om masterstudenten criminologie en alumni via speeddates met elkaar in
contact te brengen en wederzijdse ervaringen uit te wisselen die relevant zijn voor het
zoeken naar een “criminologische job” in de ruimste zin van het woord. Deze avond wordt in
samenwerking met het stageprogramma van de criminologie georganiseerd.
Op zaterdagvoormiddag 17 mei vindt een bezoek aan het Antwerps douanemuseum plaats.
Aansluitend bij dit bezoek krijgen de deelnemers uitleg over de werking van de douane.
Daarenboven zijn er nog twee wetenschappelijke discussies in voorbereiding. Beide
discussies zullen het format van een wetenschapscafé volgen, waarbij het publiek de
mogelijkheid krijgt om in een ongedwongen setting een onderwerp te leren kennen en
vragen te stellen aan de centrale spreker(s). Achteraf is er steeds tijd en ruimte om bij te
praten. De eerste discussie focust op het beroepsgeheim in de hulpverlening en de
vermeende druk die hierop komt te staan indien er een vermoeden van kindermisbruik is.
De tweede discussie focust op het recent door prof. Tom Decorte gelanceerde idee om het
cannabisbeleid in België grondig te herdenken.
Daarnaast wil de raad van bestuur actief reünies en samenkomsten van afstudeerjaren
ondersteunen. Deze ondersteuning bestaat uit een mailing van de uitnodiging voor de
rëunieavond via de Crimilumni-database, een beperkte financiële ondersteuning a rato van
€5 per deelnemer met een bovengrens van €150 en gratis lidmaatschap van Crimilumni
gedurende één jaar voor elke deelnemer aan de reünie die dat wenst.

Beleid met betrekking tot de leden
De raad van bestuur wil door een actief ledenwervend beleid te voeren, het aantal
lidmaatschappen verder optrekken of minstens een status quo realiseren met betrekking tot
de situatie van het eind van het maatschappelijke jaar 2013. De raad van bestuur opteert er

daarom voor om het bestaan van Crimilumni blijvend te promoten via de geijkte kanalen
(o.a. de centrale alumniwerking van de UGent, de vakgroep strafrecht en criminologie, de
stages criminologie, de website van Crimilumni alsook de facebook-pagina, de linkedinpagina en de twitter-feed) en de verschillende persoonlijke netwerken van de bestuurders
en leden. Daarnaast wil de raad van bestuur opnieuw aanwezig zijn op de plechtige
proclamatie van de opleiding criminologische wetenschappen zodat de afstuderende
criminologen van het academiejaar 2013-2014 de mogelijkheid krijgen om gratis en
eenvoudig lid te worden van Crimilumni.

