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Vapboe k j e  JoJo

Even Voorstellen

Het begon met 14 meiden…
Op 12 oktober 1982 kwamen zij bij 
elkaar en stichtten het Leids Dames Dis-

puut JoJo dat tot op de dag van vandaag 
deel uitmaakt van de Algemene Leidse Stu-
denten Vereniging Quintus. Vandaag de 
dag bestaat JoJo uit 24 actieve leden 
verdeeld over 4 jaren. Op maandag avond 
staat JoJo op de borrel en is gemakkelijk te 
herkennen aan de opvallende groen met 
roze trui! Op de borrel vermaakt JoJo 
zich met een hoop geklets, gelach 
en geklier en ook af en toe met 
tafelzooien of een themaborrel. De 
Valentijnsborrel heeft als jaarlijks terug 
kerende thema borrel aardig wat 

op Quintus. Een ander bekendheid 
hoogtepunt is het JoJo STOUT-feest 
waar we het afgelopen jaar maar liefst 
driehonderdvijftig gasten mochten verwel-
komen in onze eigen afgehuurde 
discotheek! Ook buiten Quintus is JoJo 
een hecht dispuut, we gaan graag 
samen eten, op vakantie, 
terrasjes pakken of zelfs studeren!

Wil je meer informatie over JoJo? 
Bekijk onze website www.jojo-quintus.nl of volg 

ons op Facebook!: Jojo VAP 2015l 2

Jaar 
2010Jaar 2011

Jaar 2012

Lieve VAPper,
Allereerst willen we je feliciteren met je 
kersverse lidmaatschap bij Quintus. Nu ga je 
beginnen aan je zoektocht naar je dispuut. 
JoJo wil je hier graag bij helpen met dit  
VAPboekje. In dit boekje vind je informatie 
over het dispuut en onze activiteiten in de 
VAP periode. Graag zien we je terug op een 
van onze VAPS!

Jaar 2013

Jaar 2014

Roosje
Notitie
Marked ingesteld door Roosje
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Burchtavond

De Burchtavond is de eerste avond van de VAPperiode. Hier zul je 
je eerste echte kennismaking hebben met disputen die jou interes-
sant, leuk, gezellig en ga zo maar door, lijken. Ook JoJo zal met een 

leuk ingerichte kraam aanwezig zijn op de Burchtavond. We hebben de
 roze loper al voor je uitgerold dus schroom niet gezellig een praatje
te komen maken en een drankje te komen drinken!

Burchtavond 
Datum: 4 september 2015 
Locatie: USC Leiden
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The Happening VAP

H

 The happening Vap 
Datum: 7 september 2015 
Locatie: Quintus 
Dresscode: NVT

et spel van het jaar vindt deze avond plaats bij JoJo. We beginnen 
gezamenlijk aan een lekkere avondmaaltijd en een drankje, 
waarna de strijd losbarst. In teams loop je een route van locatie 
naar locatie. Onderweg krijg je spannende opdrachten en op

iedere locatie worden leuke drankspellen georganiseerd. Deze 
avond heb je gegarandeerd plezier!
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JoJo laat 
je kennis 
maken 

met alles wat een 
goed feestje nodig heeft! 

Veel drank, goede muziek en 
stoere mannen, we doen er zelfs nog 

een toefje schuim bovenop! Deze VAP 
maken jullie kennis met onze buren van de maan-

dagborrel, de heren van Olympus! Samen met deze adonissen 
hebben wij een fantastische schuimparty voor jullie georganiseerd. Dus 
neem een duik in de schuimige wereld van JoJo en Olympus!

 JoJo vs Olympus Vap 
Datum: 11 september 2015 
Locatie: Quintus
Dresscode: NVT

Schuimparty met Olympus VAP
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JoJo vs. Duodecim VAP

Duo VAP 
Datum: 14 september 2015
Locatie: Quintus 
Dresscode: Roze

JoJo laat je zien wat vrouwenpower is! In verschillende battles zullen wij 
het op gaan nemen tegen de heren van Duodecim. Trek je mooiste 
roze outfit uit de kast en laat in teams met JoJo’s zien dat vrouwen 

beter zijn in spelletjes dan mannen! Natuurlijk doen we dit allemaal onder 
het genot van een drankje.

VerSus
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Stap VAP 
Datum: 18 september 2015
Locatie: Quintus 
Dresscode: NVT

Stap VAP

Ben jij helemaal in je element in clubs, discotheken en kroegen?  Ga 
dan met JoJo mee op stap! Met z'n allen gaan we een stad onveilg 
maken! Welke stad? Dat houden we nog even geheim! Maar neem 

in elk geval je OV mee, zodat de geel-blauwe limousine van NS, ons over-
al heen kan brengen!
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Biking Diner VAP

We begrijpen heel goed dat er tijdens de VAP veel op je af komt, 
de zoektocht naar een dispuut is lastig, vinden ze je wel leuk? heb 
je wel met de juiste mensen gepraat? Tijdens de Biking Diner VAP 

geeft JoJo je de kans om rustig, verspreid over een driegangendiner met 
wat kleinere groepjes JoJo’s te praten, zodat je zeker weet dat JoJo de 
juiste plek voor jou is! Je gaat langs op verschillende locaties in Leiden waar 
waar je je steeds een andere gang zult 

eten. Vervolgens ga je weer door 
naar de volgende gang op een 
andere locatie. We sluiten de 
avond af door met alle groepjes 
samen te komen op Quintus.

Biking Diner VAP 
Datum:  21 September 2015
Locatie: Quintus 
Dresscode: NVT
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Full Moon Cocktail Party 
VAP 
Datum: 28 september 2015 
Locatie: Quintus 
Dresscode: Cocktaildress

Full Moon Cocktail Party Vap

We reizen vanavond af naar het exotische Koh Phangan, gelegen 
in Thailand. Niet letterlijk natuurlijk, maar we halen wel de wereld 
beroemde Full Moon party, die op dit eiland gegeven wordt, 

voor jullie naar Leiden. Maak samen met ons de meest heerlijke 
cocktails tijdens de cocktailworkshop en laat je bodypainten! Je zal 
aan het begin van de avond een heerlijke exotische maaltijd krij-
gen waarna de cocktails rijkelijk vloeien. We sluiten de avond af met 
een borrel op Quintus.
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Viva las Vegas  Na-Vap

Welcome to the city of sins! Vanavond neemt JoJo je mee naar
de wereld van spelletjes, lekkere drankjes en glitter en glamour!   

Trek je mooiste outfit aan en beleef met ons een 
fantastische avond. We zullen eerst een heerlijke avondmaaltijd voor je 
verzorgen zodat je een goede bodem hebt voor de drankjes en 
spelletjes die zullen volgen. We zullen de avond fabulous afsluiten met 
een borrel op Quintus. What happens in Vegas, stays in Vegas!

Viva las Vegas NA-VAP 
Datum: 5 oktober 2015 
Locatie: Quintus
Dresscode: NVT
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JoJo
Stout-feest
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Locatie

 USC Leiden 

Activiteit 

Burchtavond 

Happening VAP 

Datum 

04-09-2015

07-09-2015 Quintus 

11-09-2015 Quintus

14-09-2015 Quintus

18-09-2015  Quintus

21-09-2015 Quintus

28-09-2015  Quintus

Schuimparty VAP 

Duodecim VAP 

Stap VAP 

Biking Diner VAP 

High Wine VAP 

NA-VAP 05-10-2015  Quintus

Aanmelden voor een van onze VAP’s kan
- Op de burchtavond

- Via de VAPbladen op Quintus
- Via de JoJo VAP commissie:

Viënna 0618433010 
Gwen 0637192908

Als je vragen hebt mag je natuurlijk altijd contact 
met ons opnemen!




