
Ganymedes LGBT Studentenvereniging Groningen 
Ganymedes is de enige studentenvereniging in Groningen die zich richt op 
(internationale) studenten die zich identificeren met de LHBTQ+-gemeenschap. Wij zijn 
in 2008 opgericht en bestaan inmiddels twaalf jaar. Ons doel is om een gezellige en 
veilige omgeving te bieden voor LHBTQ+-studenten waar zij geheel zichzelf kunnen 
zijn.  
 
Voor onze 120 leden organiseren wij elke donderdag een borrel in onze stamkroeg. 
Daarnaast organiseren wij met de hulp van een grote groep actieve leden meerdere 
keren per maand andere activiteiten. Dit kunnen bijvoorbeeld themafeesten zijn, die 
toegankelijk zijn voor zowel leden als niet-leden. Ook organiseren wij maatschappelijke 
activiteiten, zoals een lezing of een educatieve filmavond met aansluitend ruimte voor 
discussie. Daarnaast zetten wij ons in om evenementen te organiseren die de positie 
van onze doelgroep proberen te verbeteren, zoals de jaarlijkse actie 
#050hangtdevlaguit op Coming Out dag.  
 
Tijdens deze coronatijden ziet het er natuurlijk iets anders uit voor ons. Op het moment 
van schrijven vinden al onze activiteiten online plaats. Gelukkig bereiken we nog steeds 
een groot deel van onze leden met deze activiteiten. We blijven ook actief op sociale 
media, en zien dat we ook hiermee veel mensen bereiken.  
 
Sponsormogelijkheden 
We hebben een aantal kant-en-klare sponsorpakketten samengesteld om een beeld te 
scheppen van de mogelijkheden. De genoemde bedragen betreffen een samenwerking 
van één kalenderjaar. Natuurlijk staan wij ook open voor andere vormen van 
samenwerking, zoals het sponsoren van een specifiek evenement. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met extern@ganymedes-lgbt.nl.  

 Partner Cosponsor Hoofdsponsor 

Logo op website met kleine advertentie x x x 

Vermelding in maandelijkse interne nieuwsbrief x x x 

Logo op posters in universiteitsgebouwen  x x 

Representatie bij een evenement naar keuze  x x 

Logo op officiële vlag en online banners voor 
reguliere borrels 

  x 

Twee reclame-uitingen op sociale media   x 

Prijs €100 €300 €500 
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