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Dit formulier bestaat uit 6 pagina’s, pagina 1 is bestemd voor jouw contactgegevens, zorg 

dat dit correct en volledig is ingevuld. Pagina 2 tot en met 4 is het aspiranten contract. 

Pagina 5: de factuur, deze moet binnen 8 dagen betaald zijn aan USRA. Pagina 6, nogmaals het 

aspiranten contract. Pagina’s 5 en 6 dien je van de andere formulieren af te scheuren, deze zijn voor 

u zelf bestemd ter informatie. 

 

Ondergetekenden, 

De vereniging Unio Studiosorum Reformatorum Agiculturae, gevestigd en kantoor houdende te 

Dronten aan het adres De Drieslag 4, 8251 JZ Dronten, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 

Voorzitter, Penningmeester en Secretaris, hierna te noemen USRA bestuur. 

 

Voorletters:  

Voornaam  

Achternaam  

Geboortedatum:   

Post adres (Straat/huisnummer): 

(Geen campus bij 1-jarige woonplaats) 

 

postcode/plaats: 

(Geen campus bij 1-jarige woonplaats) 

 

Mobiel-nummer:  

E-mail:  

Rekeningnummer (IBAN)  

Studerend aan: Aeres Hogeschool, 

Informatie m.b.t. de USRA-week  

Volg je een speciaal dieet? Zo ja, welke?  

Heb je een allergie? Zo ja, waarvoor?  

B-rijbewijs:               Ja                         Nee 

BE-rijbewijs:               Ja                         Nee 

Trekker-rijbewijs:               Ja                         Nee 

VCA-certificaat:               Ja                         Nee 

Ik ga akkoord met een automatische 

incasso van USRA 

              Ja                         Nee 

Overige bijzonderheden:  

NB: Al bovenstaande cellen zijn verplicht ingevuld te worden! 

! Let op ! 

Scheur de laatste 2 pagina’s af, dit zijn de factuur en het contract.  

De factuur dien je binnen 8 dagen te betalen.. 
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Hierna te noemen aspirant-lid, 

Komen als volgt overeen: 

 

Studenten die voor aspirant-lidmaatschap in aanmerking komen zijn: 

▪ Studenten die vanwege persoonlijke omstandigheden tijdens de werkweek afwezig zijn 

geweest en daardoor met goedkeuring van het Dagelijks Bestuur voor het aspirant-

lidmaatschap in aanmerking komen. 

▪ Instromende studenten die te kennen hebben gegeven lid te willen worden. 

 

Een aspirant-lid wordt lid van de USRA onder de volgende voorwaarden: 

1. Bij het tekenen van dit contract verplicht het aspirant-lid zich, deel te nemen aan de 

eerstvolgende USRA-week en BIP-week. Wordt deze verplichting niet nagekomen, dan word 

het aspirant-lid op de zwarte lijst geplaatst. Als er sprake is van een bijzondere situatie besluit 

het Dagelijks Bestuur hierover 

 

2. Betaald het aspirant-lid €100,- borg + €29,- voor het lidmaatschap van het eerste jaar. Het 

aspirant-lid krijgt de €100,- borg terug na de werkweek en tevens BIP-week te hebben gelopen, 

waarna het aspirant-lid €45,- contributie voor het komende jaar betaalt. Hierbij heeft het 

Dagelijks Bestuur het recht, de contributie direct af te houden van de borg. 

 

3. Heeft de rechten en plichten van een vriend van USRA, d.w.z. 

▪ Heeft toegang tot alle activiteiten. 

▪ Heeft geen stemrecht. 

▪ Mag geen bestuursfunctie vervullen. 
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4. Voor degene die de werkweek niet of slechts gedeeltelijk heeft meegemaakt wegens 

een bepaalde reden (geldigheid van de reden wordt door het Dagelijks Bestuur getoetst), valt 

onder de volgende regeling: 

▪ Voor iedere dag die een aspirant-lid niet meewerkt om een ongeldige reden, wordt een 

vergoeding van dit aspirant-lid gevraagd. Deze vergoeding bedraagt €50,- per dag. 

▪ Als een aspirant-lid bovengenoemde vergoeding weigert te betalen, kan dat aspirant-lid 

geen lid meer worden van de vereniging en zal op de zwarte lijst geplaatst worden. 

Tevens vervalt daarmee het recht op het terug vorderen van de gehele borgsom. 

▪ Als een aspirant-lid door een geldige reden de werkweek alsnog niet heeft mee gemaakt 

en hij / zij opnieuw in aanmerking wil komen voor het aspirant-lidmaatschap, dan zal de 

borg van €100,- blijven staan en moet er contributie + een vergoeding voor de kosten die 

de vereniging gemaakt heeft voor het aspirant-lid betaald worden. D.w.z. contributie + 

€15,- voor de gemaakte kosten. Zo blijft de borg staan en kan er nog een jaar gebruik 

gemaakt worden van het aspirant-lidmaatschap. 

▪ Wanneer iemand voor het tweede jaar aspirant-lid is en opnieuw niet aan de 

voorwaarden voldoet omtrent de USRA-week, wordt ongeacht de reden de borg van 

€100,- ingehouden door de vereniging.   

 

5. Wanneer een aspirant-lid aan de verplichtingen omtrent de USRA-week heeft voldaan, maar 

door een bepaalde reden (geldigheid van de reden wordt door het Dagelijks Bestuur getoetst) de 

BIP-week niet heeft meegemaakt, valt hij/zij onder de volgende regeling:  

▪ Bij een ongeldige reden, zal de €100,- borg niet worden terugbetaald aan het aspirant-lid 

en kan deze geen lid meer worden van de vereniging en zal op de zwarte lijst geplaatst 

worden. 

▪ Bij een geldige reden, zal de €100,- borg blijven staan en moet er naast de contributie, 

een vergoeding van €15,- betaald worden voor de kosten die de vereniging gemaakt 

heeft voor het aspirant-lid. 
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▪ Wanneer iemand voor het tweede jaar aspirant-lid is en opnieuw niet aan de 

voorwaarden voldoet omtrent de BIP-week, wordt ongeacht de reden, de borg van €100,- 

ingehouden door de vereniging.   

 

6. Wanneer een aspirant-lid na een geldige reden (geldigheid van de reden wordt door het 

Dagelijks Bestuur getoetst) te kennen geeft geen lid meer te willen worden, kan hij/zij de helft 

van de borg, namelijk €50,- terug krijgen. Bij een ongeldige reden zal de gehele borgsom door 

de vereniging ingehouden worden. 

7. Door het ondertekenen van deze overeenkomst stemt de betrokkene in met het volgende: Er 

wordt ingestemd dat er foto’s van de betrokkene gemaakt mogen worden tijdens evenementen 

van USRA. Hoe USRA omgaat met bedoeld beeldmateriaal staat in ons protocol beeldmateriaal. 

8. Door het ondertekenen van deze overeenkomst stemt de betrokkene in met het volgende: Foto’s 

en video’s gemaakt op locaties zoals genoemd in punt zeven mogen gedeeld worden via sociale 

media van USRA.  

9. Indien de betrokkene de toestemming wil intrekken, gegeven over punt zeven en punt acht of 

een verzoek tot verwijdering wil indienen, kan dat op de volgende locatie: De Drieslag 4, 8251 

JZ Dronten, Secretariaat USRA. E-mail: bestuur@usra.nl. 
 

Aldus op ….-….-…. in tweevoud opgemaakt. 

 

Handtekening aspirant-lid: 

 

 

 

 

__________________________ 

 

 

 

Handtekening Dagelijks Bestuur: 

1e Penningmeester:    Algemeen Adjunct:    

 

 

 

 

 

__________________________   __________________________  

mailto:bestuur@usra.nl


 

 

 

FACTUUR 
 

 Lidmaatschap         29,- 
 Borg           100,- 

Totaal te voldoen         €129,- 
 

 
 
Het bedrag dient binnen 8 dagen overgemaakt worden naar  
NL67RABO0348106823 T.N.V. studentenvereniging USRA. Vermeld hierbij je 
volledige naam.  

Na één à twee weken na de betaling ligt er een ledenpas klaar in het secretariaat. 
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Hierna te noemen aspirant-lid, 

Komen als volgt overeen: 

 
Studenten die voor aspirant-lidmaatschap in aanmerking komen zijn: 

▪ Studenten die vanwege persoonlijke omstandigheden tijdens de werkweek afwezig zijn geweest en daardoor met goedkeuring van het 

Dagelijks Bestuur voor het aspirant-lidmaatschap in aanmerking komen. 
▪ Instromende studenten die te kennen hebben gegeven lid te willen worden. 

 

Een aspirant-lid wordt lid van de USRA onder de volgende voorwaarden: 
1. Bij het tekenen van dit contract verplicht het aspirant-lid zich, deel te nemen aan de eerstvolgende USRA-week en BIP-week. Wordt deze 

verplichting niet nagekomen, dan word het aspirant-lid op de zwarte lijst geplaatst. Als er sprake is van een bijzondere situatie besluit het 

Dagelijks Bestuur hierover 
 

2. Betaald het aspirant-lid €100,- borg + €29,- voor het lidmaatschap van het eerste jaar. Het aspirant-lid krijgt de €100,- borg terug na de 

werkweek en tevens BIP-week te hebben gelopen, waarna het aspirant-lid €45,- contributie voor het komende jaar betaalt. Hierbij heeft het 
Dagelijks Bestuur het recht, de contributie direct af te houden van de borg. 

 

3. Heeft de rechten en plichten van een vriend van USRA, d.w.z. 
▪ Heeft toegang tot alle activiteiten. 

▪ Heeft geen stemrecht. 

▪ Mag geen bestuursfunctie vervullen. 
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4. Voor degene die de werkweek niet of slechts gedeeltelijk heeft meegemaakt wegens een bepaalde reden (geldigheid van de reden wordt 

door het Dagelijks Bestuur getoetst), valt onder de volgende regeling: 

▪ Voor iedere dag die een aspirant-lid niet meewerkt om een ongeldige reden, wordt een vergoeding van dit aspirant-lid gevraagd. 
Deze vergoeding bedraagt €50,- per dag. 

▪ Als een aspirant-lid bovengenoemde vergoeding weigert te betalen, kan dat aspirant-lid geen lid meer worden van de vereniging en 
zal op de zwarte lijst geplaatst worden. Tevens vervalt daarmee het recht op het terug vorderen van de gehele borgsom. 

▪ Als een aspirant-lid door een geldige reden de werkweek alsnog niet heeft mee gemaakt en hij / zij opnieuw in aanmerking wil 

komen voor het aspirant-lidmaatschap, dan zal de borg van €100,- blijven staan en moet er contributie + een vergoeding voor de 
kosten die de vereniging gemaakt heeft voor het aspirant-lid betaald worden. D.w.z. contributie + €15,- voor de gemaakte kosten. Zo 

blijft de borg staan en kan er nog een jaar gebruik gemaakt worden van het aspirant-lidmaatschap. 

▪ Wanneer iemand voor het tweede jaar aspirant-lid is en opnieuw niet aan de voorwaarden voldoet omtrent de USRA-week, wordt 
ongeacht de reden de borg van €100,- ingehouden door de vereniging.   

 

5. Wanneer een aspirant-lid aan de verplichtingen omtrent de USRA-week heeft voldaan, maar door een bepaalde reden (geldigheid van de 
reden wordt door het Dagelijks Bestuur getoetst) de BIP-week niet heeft meegemaakt, valt hij/zij onder de volgende regeling:  

▪ Bij een ongeldige reden, zal de €100,- borg niet worden terugbetaald aan het aspirant-lid en kan deze geen lid meer worden van de 

vereniging en zal op de zwarte lijst geplaatst worden. 
▪ Bij een geldige reden, zal de €100,- borg blijven staan en moet er naast de contributie, een vergoeding van €15,- betaald worden voor 

de kosten die de vereniging gemaakt heeft voor het aspirant-lid. 
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▪ Wanneer iemand voor het tweede jaar aspirant-lid is en opnieuw niet aan de voorwaarden voldoet omtrent de BIP-week, wordt 
ongeacht de reden, de borg van €100,- ingehouden door de vereniging.   

 

6. Wanneer een aspirant-lid na een geldige reden (geldigheid van de reden wordt door het Dagelijks Bestuur getoetst) te kennen geeft geen 
lid meer te willen worden, kan hij/zij de helft van de borg, namelijk €50,- terug krijgen. Bij een ongeldige reden zal de gehele borgsom 

door de vereniging ingehouden worden. 

7. Door het ondertekenen van deze overeenkomst stemt de betrokkene in met het volgende: Er wordt ingestemd dat er foto’s van de 
betrokkene gemaakt mogen worden tijdens evenementen van USRA. Hoe USRA omgaat met bedoeld beeldmateriaal staat in ons protocol 

beeldmateriaal. 

8. Door het ondertekenen van deze overeenkomst stemt de betrokkene in met het volgende: Foto’s en video’s gemaakt op locaties zoals 
genoemd in punt zeven mogen gedeeld worden via sociale media van USRA.  

9. Indien de betrokkene de toestemming wil intrekken, gegeven over punt zeven en punt acht of een verzoek tot verwijdering wil indienen, 

kan dat op de volgende locatie: De Drieslag 4, 8251 JZ Dronten, Secretariaat USRA. E-mail: bestuur@usra.nl. 
 

Aldus op ….-….-…. in tweevoud opgemaakt. 

 
Handtekening aspirant-lid: 

 

 
_____________________ 

mailto:bestuur@usra.nl

