Lieve toekomstige medestudent,
Allereerst, gefeliciteerd met het maken van de beste studiekeuze die er is: Molecular Life Sciences! De beste
combinatie van zowel Scheikunde, Biologie als Farmacie. Jij gaat nu een nieuw avontuur van studeren,
bekend raken in je nieuwe stad én genieten, starten. Gelukkig hoef je dit pad niet helemaal alleen te
bewandelen. Er zijn namelijk verschillende verenigingen die ervoor zullen zorgen dat de studenten MLS
samen sterk staan. Naast ondersteuning bij de studie zul je zo met elkaar van allerlei activiteiten en diensten
kunnen genieten. Al jaren bestaan er de studieverenigingen U.S.S. Proton (oorspronkelijk voor studenten
Scheikunde) en de UBV (oorspronkelijk voor studenten Biologie). Zij hebben zich vanaf het ontstaan van
MLS ontfermd over de studenten MLS en ervoor gezorgd dat deze ook hun plek kunnen vinden bij een
studievereniging. Maar vanwege de groeiende hoeveelheid studenten MLS, kan ik vol trots en vreugd
toevoegen dat er sinds 2017 ook een vereniging specifiek voor MLS studenten bijgekomen is; de Utrechtse
Life Sciences Vereniging Amino!
We hebben inmiddels elf commissies en werkgroepen (groepen studenten die leuke activiteiten
organiseren of diensten leveren aan de andere leden), uiteenlopend van de EnerCie voor sport- en
spelactiviteiten, de ImpresCie voor het verenigingsblad en foto’s, de DiffuCie voor reisjes, SynapCie voor
lezingen tot specifiek voor de eerstejaarsactiviteiten: de PrimeCie. De andere commissies vind je terug in
het introboekje of op onze website, waar een beetje extra informatie te vinden is!
(www.ulsvamino.nl/vereniging/commissies/).
Deze commissies hebben prachtige activiteiten neergezet waar veel MLS-studenten leuke dingen hebben
gedaan. Aankomend jaar kun jij je aansluiten bij een/of meerdere van deze commissies, en daarmee
bijdragen aan het organiseren van fantastische activiteiten voor de MLS’ers! Wellicht kun je zelfs oprichter
worden van een gloednieuwe commissie! Ook als jij besluit om niet in een commissie te gaan, valt er bij
Amino genoeg te beleven. Die feesten en lezingen worden namelijk voor jou en je medestudenten
georganiseerd!
Amino is er natuurlijk niet alleen voor gezelligheid, maar ook voor studiegerelateerde zaken. Je kunt altijd
bij ons terecht met vragen, klachten of natuurlijk complimenten omtrent MLS. Ook begeleiden wij je
gedurende je studie met het kiezen van vakken. Dit is erg fijn, want de komende drie/vier jaar ga je
ontzettend vaak keuzes moeten maken en dat is soms best lastig!
Daarnaast wil Amino jou heel graag kennis laten maken met alle mogelijkheden voor jouw toekomst, zowel
de nabije toekomst als je latere carrière. Nu aan het begin van je studie klinkt dat misschien als zorgen voor
later, maar gedurende je opleiding zul je er steeds meer profijt van hebben als je weet wat voor
mogelijkheden je hebt aan het einde van je bachelor of master.
Het leukste van een vereniging is toch wel de band die je kunt opbouwen met al je medestudenten. In de
introweken leer je al je nieuwe jaargenootjes kennen en dat is maar een van de vele weinige nieuwe dingen
die je gaat meemaken in de eerste spannende maanden. Het wordt een onvergetelijke tijd en daar gaan wij
aan bijdragen! Het bestuur van Amino (in koningsblauwe shirts) en haar opvolgers (in felgroene shirts) zul
je regelmatig zien tijdens de introweken, als mentor of gewoon als Amino bestuurslid. Je kunt áltijd bij ons
terecht voor vragen over de vereniging, universiteit en zelfs als je vraagt waar de wc is hebben wij
(waarschijnlijk) een antwoord!
Om van al het bovenstaande te mogen genieten vragen wij een kleine bijdrage van een tientje per jaar.
Inschrijven kan via de link: www.ulsvamino.nl/inschrijven/ en als dat niet lukt zal er op de eerste maandag
in de introweken de mogelijkheid zijn om je in te schrijven en de betaling te voltooien (pin of cash). Wil je
ons nog bereiken voordat de introweken van start gaan? Stuur dan een mailtje naar bestuur@ulsvamino.nl
en wij zullen snel mogelijk met een antwoord verblijden. We kijken ernaar uit om je te ontmoeten en we
hopen natuurlijk dat dit wederzijds is! Heel veel succes met alle voorbereidingen en tot snel!
Met vriendelijke groet,
Chanel Sam
Voorzitter van het II bestuur der U.L.S.V. Amino
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