Bestuursbrief AKT 2019-2020
Hoi aankomende Media en cultuur-student,
Wij hopen dat je een heerlijke vakantie hebt en dat klaar bent om
te beginnen aan je nieuwe studie Media en cultuur (MEC) aan de
Universiteit Utrecht. Misschien is dit ook wel een beetje
spannend: een nieuwe stad, een nieuwe opleiding, een nieuwe universiteit en een heleboel
nieuwe mensen. Gelukkig sta je er niet alleen voor, want je begint je studie samen met een
groep leuke medestudenten.
Een leuke plek om deze nieuwe medestudenten te leren kennen is bij Studievereniging AKT,
de studievereniging van MEC. AKT geeft jou als MEC-student korting op o.a. je studieboeken,
bioscoopbezoeken en theatervoorstellingen. Daarnaast organiseert AKT het hele jaar door
vrijblijvende AKTiviteiten, op deze manier ga je je zeker niet vervelen tijdens je studententijd
(want dat is echt een toptijd!). Deze AKTiviteiten zijn zowel studie gerelateerd als gewoon
gezellig. Deze worden georganiseerd door leuke commissies. Deze commissies organiseren
AKTiviteiten zoals een reis naar het buitenland, filmvertoningen, alumni-gerelateerde
activiteiten, introductiedagen en -kamp en natuurlijk ook te gekke feesten. Bovendien
bieden wij de AKT-leden ook nog interessante kortingen aan, denk aan korting op de
Cineville pas, waarmee je voor een vast bedrag onbeperkt naar de film kunt of bijvoorbeeld
de studentenvakpas, waarmee je voor 10 euro per jaar (bijna) altijd maar 10 euro voor elke
voorstelling in de Stadsschouwburg van Utrecht betaalt. Kortom genoeg redenen om lid te
worden!
In het meegestuurde informatieboekje kun je alles lezen over de studievereniging en de
commissies waar je zelf ook aan kunt deelnemen. Wil je lid worden? Het inschrijfformulier
vind je op www.akt-online.nl.
Met dit inschrijfformulier kun je je aanmelden voor AKT. Een lidmaatschap kost slechts €45,(eenmalig!) Voor dat bedrag kun je gebruik maken van de aantrekkelijke kortingen op
AKTiviteiten, studieboeken en theater-en bioscoopbezoek.
Het werd net al eventjes kort benoemd maar hier nog eventjes wat uitgebreider: het
introductiekamp. Om AKT en je mede-eerstejaars te leren kennen, vindt er het weekend na
de introductiedagen een introductiekamp plaats, speciaal voor jou als eerstejaars. Het kamp
bestaan uit megagezellige dagen (HET IS GEEN ONTGROENING, BELOOFD!) en het is vooral
bedoeld om andere studenten te leren kennen buiten de collegebanken om. Ook dit jaar
wordt het vast weer een superleuk kamp! Kijk vooral ook eventjes naar de meegestuurde
brief van de kampcommissie (kampcie) en de introductiecommissie (introcie) met meer
informatie over de eerste week. Het is in ieder geval zeker de moeite waard om hierbij
aanwezig te zijn. Over de inschrijvingen van het kamp komt snel meer informatie.
Om jou een hoop stress en werk te besparen, organiseert AKT ook de boekverkoop. Met één
druk op de knop kun je via onze website je boeken aanschaffen. Voor meer informatie over
de boekverkoop kun je de brief over de boekverkoop lezen die hier ook is bijgevoegd.

Wij wensen je alvast een fantastische introductie en een geslaagde studieperiode toe en
hopelijk treffen we elkaar tijdens één van onze AKTiviteiten of borrels! Mocht je nog vragen
hebben, iets heel graag willen weten of gewoon gezellig willen kletsen, schroom dan niet om
te mailen naar bestuur@akt-online.nl!
Tot na de zomervakantie!
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