Informatieformulier nieuwe leden
Welkom bij Arashi! In deze brief vind je informatie over het lidmaatschap, de contributie en
algemene informatie die van belang is voor het lid worden bij Arashi.

UnionCard / CampusCard
Om deel te mogen nemen aan de trainingen is het verplicht om in het bezit te zijn van een UnionCard
of CampusCard.
Voor UT-studenten en Saxion-hogeschool studenten:
Voor aanschaf mogelijkheden van de UnionCard zie www.unioncard.nl, Saxion studenten moeten deze
kaart aanschaffen bij de balie in het Saxion.
Voor UT-medewerkers:
Als medewerker van de UT bent u automatisch in het bezit van een CampusCard.
Voor externen en alumni:
U kunt bij de balie van het sportcentrum een CampusCard aanschaffen. Prijzen en informatie kunt u
vinden op http://www.campus-card.nl/

Student Union registratie en verenigingsheffing
Om bij Arashi te kunnen trainen is het verplicht om geregistreerd te staan bij Arashi via de Student
Union en de verenigingsheffing betaald te hebben. Volg hiervoor de volgende stappen:
-

Ga naar dms.utwente.nl en log in met je student/medewerkers account
Ga naar ‘ Profiel’ en dan naar 'Verenigingen'
Kies bij ‘Inschrijven bij een vereniging’ voor V.A.S. Arashi en klik op ‘bewaren’
Je aanvraag moet eerst geaccepteerd worden, dit duurt zo’n 2 dagen, hierna kun je de
‘verengingsheffing’ betalen en een UnionCard aanschaffen wanneer je dit nog niet gedaan had.
- Ga voor het aanschaffen van de UnionCard/CampusCard en verenigingsheffing naar ‘Aanbod’. De
verenigingsheffing vind je onder ‘Selecteer vereniging’ V.A.S. Arashi. Je kunt de
UnionCard/CampusCard en de verenigingsheffing aan je winkelwagen toevoegen en betalen.

Contributie Arashi
De contributie voor het seizoen 2018/2019 bedraagt € 90,-. Er kan echter een actieve ledenkorting
verkregen worden door actief te zijn binnen de vereniging. Meer hierover op de volgende pagina’s.
Zogenaamde lenteleden (inschrijvingen vanaf 1 februari) of winterleden (uitschrijvingen vóór 1
februari) betalen maar de helft hiervan (€ 45). Het innen van de contributie en verleende diensten
gaat met behulp van een machtiging die je bij ondertekening van het inschrijfformulier aan Arashi
verstrekt. Iedereen kan vier keer een les meetrainen (ongeacht stijl of niveau) waarna men lid dient
te worden en de verenigingsheffing op dms.utwente.nl betaald moet hebben voor de volgende les.
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Commissies Arashi
Naast het sporten doen we als vereniging nog andere dingen samen, en om dat te organiseren
hebben we een aantal commissies. Je krijgt voor het doen van de commissie naast enorm veel
voldoening ook korting op de contributie. Zie voor de details de volgende pagina.
Activiteitencommissie:
De activiteitencommissie organiseert stages van externe trainers, borrels en andere activiteiten. Met
3-5 andere mensen heb je ongeveer wekelijks een korte vergadering en organiseer je samen een
aantal activiteiten per kwartiel. In totaal neemt deze commissie zo’n 2 uur per week in beslag. Voor
meer info: activiteiten@arashi.nl
Densho- en PR-commissie:
De Densho- en PR-commissie houdt zich o.a. bezig met het uitbrengen van de nieuwsbrief van Arashi,
de “Densho”. Hiernaast verzorgt deze commissie ook de promotie van Arashi door demo’s te
organiseren en flyers en posters te plakken. Voor meer info: densho@arashi.nl
Barteam:
Deze commissie zorgt dat Arashi geld binnen krijgt door achter de bar te staan in het Sportcentrum.
Het barteam is de ideale manier om ervaring op te doen achter de bar en in een leuke sfeer samen
met andere Arashika’s mensen te leren kennen. Je kan ruim van te voren aangeven wanneer je een
shift, van gemiddeld drie uur, kan draaien. Voor info: barmat@arashi.nl

Voorwaarden lidmaatschap V.A.S. Arashi
1.

2.

3.
4.
5.

Een lid zal, indien hij/zij lid wordt voor 1 oktober 2018, een UnionCard aanschaffen en de
verenigingsheffing voor Arashi betalen voor 1 oktober 2018. Indien een persoon lid wil worden
na 1 oktober 2018, zal hij/zij binnen 1 maand na de op de voorzijde vermelde datum een
UnionCard aanschaffen en de verenigingsheffing voor Arashi betalen. Het op de voorzijde
vermelde lid zal er elk jaar waarin hij/zij lid blijft zelf voor zorgen dat voor 1 oktober van het
betreffende jaar een UnionCard wordt aangeschaft en de verenigingsheffing voor Arashi betaald
wordt.
Indien het op de voorzijde vermelde lid niet aan voorwaarde 1 voldoet, zal het bestuur
genoodzaakt zijn stappen te ondernemen. De vereniging krijgt het recht alle onkosten die hieruit
voortvloeien op het op de voorzijde vermelde lid te verhalen.
Herinschrijving geschiedt automatisch volgens artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement.
Het bestuur behoudt ten alle tijde het recht de voorwaarden voor lidmaatschap te wijzigen.
Zie voor verdere voorwaarden het Huishoudelijk Reglement en de Statuten van de vereniging.
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Actieve ledenkorting
Een actieve leden korting van in totaal €40 per jaar kan verkregen worden door op verschillende
manieren actief te zijn binnen de vereniging.
Een actieve leden korting van €25 per jaar (€12,50 per half jaar) wordt verleend aan leden van het
bestuur, leden van de Densho&PR-commissie en leden van de Activiteitencommissie. Leden kunnen
voor deze functies een korting krijgen van maximaal €25 per jaar (€12,50 per half jaar).
Leden van de barcommissie/samuraiteam krijgen een korting van €20 voor het doen van drie bar
shifts. Vanaf drie barshifts krijgt het lid €5 extra korting voor elke barshift die dit lid heeft gedaan tot
een maximum van €40 inclusief kortingen van bovengenoemde functies.
In bijzondere gevallen mag het bestuur een korting van maximaal €40 toekennen aan leden die zich
verdienstelijk hebben gemaakt op een wijze die niet beschreven wordt door een van de
bovenstaande activiteiten. Hierbij blijft een maximum van €40 korting per jaar gelden.
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