
1. Het donateurschap type A, oftewel “Vriend van U.H.S.V. Anteros”, houdt in dat de donateur type A per collegejaar een vastgestelde donatie 

betaalt. De donatie gebonden aan het donateurschap type A bedraagt momenteel €22,50 tot september. Vanaf september bedraagt de jaarlijkse 

donatie €45,- per jaar. 2. Het donateurschap type A wordt jaarlijks automatisch met een jaar verlengd. Opzegging van het donateurschap type A 

voor het opvolgende academisch jaar dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 augustus voorafgaand aan het betreffende academisch jaar. 3. 

U.H.S.V. Anteros stelt zich niet aansprakelijk voor op welke wijze dan ook ontstane schade. 4. In alle gevallen waarin door aan de vereniging 
gestelde voorwaarden en bepalingen voor donateurschap type A niet wordt voldaan, beslist het zittend bestuur van U.H.S.V. Anteros over het 

goedkeuren van de aanmelding. 5. U.H.S.V. Anteros heeft het recht de hoogte van de contributie en jaarlijkse donatie te wijzigen. Dit kan alleen 

met instemming van de Algemene Ledenvergadering. 6. Bij het ondertekenen van dit formulier wordt ingestemd met de statuten en het 

huishoudelijk reglement van U.H.S.V. Anteros. 7. Aan het donateurschap type A kan geen stemrecht op Algemene Vergaderingen van U.H.S.V. 

Anteros ontleend kan worden. 
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Inschrijfformulier “Vriend van U.H.S.V. Anteros” 

Halfjaarlijks 
 
    (Blokletters A.U.B.) 
 

  
Voor- en achternaam:  __________________________________________________  

  
Adres:    __________________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats:  __________________________________________________ 
  
Telefoonnummer:   __________________________________________________ 
 
E-mailadres:   __________________________________________________ 
 
Geboortedatum:    __________________________________________________ 
 
Gender (niet verplicht):   __________________________________________________ 
 
Pronouns:    __________________________________________________ 
 
Opleiding en studentnummer: __________________________________________________ 

 
Opleidingsinstituut:   __________________________________________________ 
 

Ik heb Anteros leren kennen via        __________________________________________________ 
 

Naam, relatie en nummer contact in geval van nood:______________________________________ 
 
Tweede contact in geval van nood (optioneel):         _______________________________________ 

 
Ja, ik wil “Vriend van U.H.S.V. Anteros” worden en ga akkoord met de door de vereniging gestelde voorwaarden. 
De hoogte van de donatie bedraagt €22,50 tot september. Vanaf september bedraagt de jaarlijkse donatie €45,- 
per jaar. 
 
Allergieën/Dieetwensen  __________________________________________________ 
 
  Ja, ik ga akkoord dat ik in de Whatsappgroep voor aankondigingen van U.H.S.V. Anteros mag worden 
geplaatst 
 
  Ja, ik ga akkoord dat ik in de geheime Facebookgroep van U.H.S.V. Anteros en in de geheime Facebookgroep 
van de zusterverenigingen mag worden geplaatst. 
 
  Foto’s gemaakt van mij tijdens het verenigingsleven mogen niet gepubliceerd worden op (online) 
promotiemateriaal van U.H.S.V. Anteros. 
 
Datum:  _________________   Handtekening:  _________________ 
 
E-mail voor je vriendenpas een pasfoto naar bestuur@uhsv-anteros.nl 

 
Machtigingskaart 

Ondergetekende verleent hierbij een machtiging aan 
Utrechtse Homo Studentenvereniging Anteros 

om van onderstaande (giro)rekening jaarlijks de vastgestelde donatie af te schrijven (1). 

 
Gegevens rekeninghouder: 

IBAN:    __________________________________________________ 

Naam rekeninghouder:  __________________________________________________ 

Adres, postcode en plaats: __________________________________________________ 
 
Handtekening:   _________________    Datum:  _________________ 
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