
Dies-nieuwsbrief van C.S. Via Fidei, 04 april 2022

Waarde leden en reünisten,

Op vrijdag 13 mei vanaf 14.00 is de Dies Natalis van C.S. Via Fidei. In aanloop naar de Dies
zijn er een aantal zaken om speciaal op te letten. We hopen dat deze brief deze zaken voor
u zal verduidelijken, en u tot actie zal aanzetten om op een optimale manier voor te bereiden
op de Dies.

1. Aanmeldtermijn
Gaarne maakt u vóór woensdag 27 april kenbaar dat u aanwezig bent op de Dies. Vergeet
daarbij niet om een Diesticket aan te schaffen. Dit doet u via het aanmeldformulier op de
website https://viafidei.nl/dies-2022/ (wachtwoord = Dies2022). Het is van belang dat u voor
uzelf een kaartje koopt. Zorg dus dat ook uw date zelf het formulier invult.

2. Regels voor de date
Iedere gast wordt dringend verzocht een date te regelen. Als lid neemt u alleen een ander
verenigingslid mee naar de Dies als u een openbare relatie met diegene hebt. Als dit niet het
geval is regelt u een date buiten de vereniging. Dat mogen leden van andere verenigingen
zijn, maar ook anderen. Als reünist mag u eventueel een andere reünist meenemen. Ook het
meenemen van een extern is geoorloofd. Een tip voor u allen is om van te voren te
bespreken met uw date hoe u de dies samen bekostigt.

Als u problemen ondervindt bij het vinden van een date, dan kunt u bijvoorbeeld naar de
galadatingborrel van Ichthus Landelijk op 8 april in Café Hart van Brabant in
‘s-Hertogenbosch (zie Instagram: galaichthuslandelijk). In uiterst geval van nood kunt u altijd
hulp vragen aan de Diescommissie.

In het voorstel van Amice van Vugt op de ALV van 22 maart 2017 kunt u zien hoe u op de
goede manier een date regelt. In het kort, als man schrijft u een blauwe brief met zilveren
inkt naar uw date. Hierin nodigt u haar uit om met u mee te gaan als date naar de Dies
Natalis, of beantwoordt u haar uitnodiging door haar op een theedate uit te nodigen om
nader kennis te maken. U belooft goed voor haar te zorgen die avond en passend vervoer
naar huis te regelen. Als vrouw schrijft u een roze brief met gouden inkt naar uw date. Hierin
nodigt u hem uit om met u mee te gaan als date naar de Dies Natalis, of beantwoordt u zijn
uitnodiging. U nodigt hem uit op een theedate om elkaar nader te leren kennen.

3. Dresscode.
De dresscode voor de Dies is White Tie/Black Tie. Dat betekent dat mannen worden
verwacht in een rokkostuum of een smoking. De vrouwen worden verwacht in een lange
avondjurk. De man wordt geacht de corsages voor beiden te regelen. Zorg voor een ludiek
kunstwerk wat u op de borst draagt.

Indien u nog vragen heeft over het bovenstaande, schroom dan niet een mail te sturen naar
diescie@viafidei.nl. En houd ook de dieswebsite, https://viafidei.nl/dies-2022/, in de gaten
voor de laatste updates.

Met amicale groet,
De DiesCie.
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