
Bijlage inschrijfformulier Studievereniging Babel 
Deze bijlage is bedoeld als aanvulling op het inschrijfformulier van Studievereniging Babel. In deze 
bijlage staan enkele regels en verklaringen met betrekking tot de rechten en plichten die aan het 
lidmaatschap kunnen worden ontleend. Mochten er na het lezen van deze bijlage nog steeds vragen 
zijn, neem dan gerust contact op met een van onze bestuursleden of neem een kijkje op onze 
website: www.svbabel.nl 
 

Persoonsgegevens 

Om in aanmerking te komen voor een lidmaatschap is de aanvrager verplicht enkele persoonlijke 

gegevens te verstrekken. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor administratieve doeleinden 
binnen Studievereniging Babel. De vereniging stelt zich garant voor de discretie waarmee deze 
vertrouwelijke gegevens zullen worden behandeld. Op geen enkele wijze zullen deze gegevens 
openbaar worden gemaakt of worden verstrekt aan derden zonder toestemming van de persoon in 
kwestie. 
 
Privacy foto’s 
Met het aangaan van een lidmaatschap bij SV Babel, geef je toestemming dat er foto’s worden 
gemaakt en gedeeld bij het betreden van een verenigingsactiviteit. Indien je het niet eens bent met 
de publicatie van een foto kan dit bij het bestuur worden aangegeven. 
 

Lidmaatschap 

 Elke student Taalwetenschap aan de Universiteit Utrecht kan als lid worden toegelaten. 
 Elke bachelor student met als hoofdrichting Taalwetenschap kan als lid worden toegelaten. 
 Elke master student van de master Linguistics, Meertaligheid & Taalverwerving en Logopedie kan 

als lid worden toegelaten.  
 Elk oud-lid van SV Babel kan opnieuw als lid worden toegelaten.  
 Elk lid van studievereniging Babel is automatisch lid van de svMT (school voor Moderne Talen). 
 

Contributie 

 De contributie voor het lidmaatschap wordt elk jaar door de algemene ledenvergadering 

vastgesteld. Het bestuur is verplicht een keer per jaar een algemene ledenvergadering te 
houden. 

 Voor het verenigingsjaar 2016-2017 is de contributie vastgesteld op €25,- of €7,50,- 
 Een deel van de contributies zal door Studievereniging Babel gebruikt worden voor het 

organiseren van diverse activiteiten. Denk daarbij aan lezingen, borrels, excursies en andere 

activiteiten die bijdragen aan een leukere en gezelligere studietijd aan de Universiteit  
Utrecht. 

 

Betaling contributie 

 Verwacht wordt dat het lid zelf zorgt voor het voldoen van de contributie. 
 Contributie dient binnen drie weken te worden overgeschreven naar IBAN: 

NL36INGB0009675316 t.n.v. Studievereniging Babel met als omschrijving: 'contributie + je naam'. 
 

Beëindiging lidmaatschap 

Opzeggen van het lidmaatschap dient te allen tijde te gebeuren bij het bestuur van de vereniging. 
 

 


