Utrecht, 18 november 2020

Geachte ouder/verzorger,
Uw zoon of dochter is inmiddels alweer een paar maanden bezig aan
zijn/haar nieuwe studie Aardwetenschappen aan de Universiteit Utrecht.
Hopelijk worden er goede resultaten geboekt en wordt er met veel
enthousiasme verteld over de vakken die gevolgd worden, of bijvoorbeeld
over de eerste veldwerkervaring tijdens de excursie die een aantal weken
geleden plaatsvond. Daarnaast hopen wij als Utrechtse Aardwetenschappen
Vereniging. Natuurlijk dat u ook al iets heeft gehoord over activiteiten die we
als studievereniging organiseren, want naast studeren bestaat het
studentenleven uit nog veel meer. Studievereniging U.A.V. verzorgt elke
week wel één of meerdere leuke, leerzame maar vooral ook gezellige
activiteiten. Uw zoon of dochter is lid van onze vereniging en kan daardoor
deelnemen aan alle activiteiten die wij organiseren en heeft misschien zelfs
al plaatsgenomen in één van de vele commissies die onze vereniging rijk is.
Verder kan hij of zij via ons onder andere boeken met korting aanschaffen, informatie vragen over
de studie en meedoen aan studiegerelateerde activiteiten. Denk bij deze activiteiten bijvoorbeeld
aan excursies in binnen- en buitenland, lezingen, symposia en bedrijfsbezoeken. Daarnaast bieden
wij ook meer dan genoeg andere activiteiten aan zoals feesten en borrels, spelletjesavonden en
sporttoernooien. Als vereniging zorgen we ervoor dat de studententijd van onze leden nog leuker
en leerzamer wordt en dragen we bij aan een goede sfeer binnen de studie.
Ondanks het feit dat het de vereniging redelijk voor de wind gaat, kunnen wij van wind alleen niet
bestaan. Om onze activiteiten te kunnen blijven organiseren is geld nodig. Dit halen we uit
lidmaatschapsgelden, sponsoring van bedrijven en instanties en donateursgelden. Door middel
van deze brief willen wij u vragen donateur van onze vereniging te worden. Als donateur schenkt
u de vereniging minimaal €12,50 per jaar. Wanneer u kiest voor een donatie vanaf €25,00, zult u
een presentje van ons ontvangen en bij een donatie vanaf €50,00 ontvangt u zelfs onze almanak,
waarin het hele reilen en zeilen van de vereniging te lezen is. Daarnaast steunt u met uw donatie
de vereniging, zodat wij nóg meer, nóg betere, nóg leerzamere en nóg leukere activiteiten voor uw
zoon of dochter kunnen blijven organiseren.
Donateur worden van de U.A.V. is heel eenvoudig: u maakt uw bijdrage over op IBAN
NL21 ABNA 0479 1414 79 t.n.v. Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging te Utrecht
o.v.v. ‘Donateur o/v [naam van uw zoon/dochter] en wel/geen almanak’
Ook kunt u de machtiging op de achterkant van deze brief invullen. Deze kunt u vervolgens
inscannen en mailen naar abactis@uavonline.nl of retourneren via de post naar het adres op de
envelop.
ste bestuur der U.A.V.,
Met vriendelijke groet namens het 72
76ste
Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging,

Okki Somerwil
Ab Actis

Sieuwe Stobbelaar
Fiscus

Utrecht, 18 november 2020

Machtiging Donateurschap Studievereniging
Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging vanaf
collegejaar 2020-2021

Ondergetekende machtigt hierbij de Fiscus van de U.A.V. om eenmalig/jaarlijks (doorhalen wat
niet van toepassing is) het bedrag van:
□

€ 12,50

□

€ 25,00 (vanaf dit bedrag ontvangt u een presentje)

□

€ 50,00 (vanaf dit bedrag kunt u een Almanak ontvangen)

□

€ 100,00

□

Anders, namelijk (minimale bedrag is €12,50) ……………

af te schrijven van zijn of haar bankrekening en heeft daarbij voldaan aan de betaling van de
donateursbijdrage.
Naam:
Bankrekeningnummer:
Adres:
Postcode en Plaats:
Email:
Kruis onderstaand vakje aan als u een presentje of onze Almanak wilt ontvangen
□ Ja, ik wil graag een presentje of de Almanak ontvangen.
Datum:

Handtekening:
Met het ondertekenen van het machtigingsformulier gaat u akkoord met de regels van het
machtigen.

