Inschrijfformulier FUF-lidmaatschap en introkamp
Lever dit formulier ingevuld in bij een van de commissieleden of stuur het
op naar de FUF (Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten,
Janskerkhof 13 k0.03, 3512BL Utrecht) om ingeschreven te worden. Je kunt
ook een mail sturen naar introkamp.fuf@gmail.com met de gevraagde
gegevens. Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de interne
leden- en financiële administratie en zullen niet aan derden worden
verstrekt*.

Naam:
Adres:
Postcode + Plaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
E-mail:
Voltijd/deeltijd student (doorhalen wat niet van toepassing is)
Mijn adresgegevens mogen in de almanak: ja/nee (doorhalen wat niet van
toepassing is)
Mijn foto’s mogen in de almanak: ja/nee (doorhalen wat niet van toepassing
is)
Betalingsgegevens
Ondergetekende machtigt de FUF om het hieronder aangekruiste bedrag
van zijn/haar rekening af te schrijven en schrijft zich in voor [kruis aan wat
van toepassing is]:
[]
Alleen introductie, eenmalig € 35.- euro
[]
Alleen FUF-lidmaatschap, jaarlijks het door de ALV vastgestelde
contributiebedrag** (momenteel € 14,50) tot schriftelijke wederopzegging
door de ondertekende ***
[]
Introductie en FUF-lidmaatschap, jaarlijks het door de ALV
vastgestelde contributiebedrag** (momenteel € 14,50) tot schriftelijke
wederopzegging door de ondertekende ***, en eenmalig € 35.Rekeningnummer:
Ten name van:
Plaats:
Datum:
Handtekening:

*De voor- en achternaam worden gebruikt zodat er bekend is hoe de studenten

heten en gemakkelijk individueel contact gezocht kan worden indien dit nodig
wordt geacht. Het woonadres wordt gebruikt voor eventuele post die namens de
FUF verstuurd wordt. Wanneer er individueel contact gezocht moet worden met
een student, is een telefoonnummer een handig communicatiemiddel.
Geboortedatum wordt geregistreerd zodat de introcommissie weet wat ongeveer
de gemiddelde leeftijd van de studenten op het introkamp is en daar waar nodig
is rekening kan houden met minderjarigen op het introkamp. Toestemming
almanak en smoelenboek is van belang, zodat leden die, bij zowel almanak en
smoelenboek, geen toestemming hebben gegeven niet terecht komen in de
almanak en/of smoelenboek. Rekeningnummer wordt gebruikt voor de incasso van
het kamp en of voor de ledencontributie. De e-mailadressen worden gebruikt om
te communiceren met de studenten.
** Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek
tot terugboeking bij de bank worden ingediend.
*** Of totdat de secretaris van de FUF je uitschrijft met als enige reden dat je niet
meer ingeschreven staat bij een van de opleidingen van het departement
Wijsbegeerte en Religiewetenschappen.

