Beste aankomend BBE student,
Onlangs heb jij je ingeschreven bij Hogeschool Utrecht voor de opleiding Built
Environment. Hierbij is het belangrijk dat je een goede start maakt met je opleiding.
Daarom nodigen wij, namens de Hogeschool Utrecht via studievereniging ‘De
Utrechtse Technische Vereniging (U.T.V.)’, jou uit om vanaf maandag 26 augustus tot
en met vrijdag 30 augustus deel te nemen aan het 5- daagse introductiekamp voor
alle eerstejaars studenten BBE. ‘HET’ evenement om alvast kennis te maken met je
medestudenten, docenten en de Hogeschool Utrecht. Kortom: een goede en gezellige
start van je studie.
Het introductiekamp, wat levert jou dat op?
•

•

•

•

In de opleiding werk je veel samen met medestudenten en werk je in
leerteams. Op het introductiekamp leer jij je medestudenten op een leuke
ontspannen manier goed kennen.
Het introductiekamp is bovendien een mooie kans om te werken aan je
netwerk. Handig tijdens je studie, maar ook als je straks bent afgestudeerd en
op zoek bent naar een baan. Op kamp sluit je vaak vriendschappen voor het
leven.
Ook leer je alvast ouderejaars en docenten van de opleiding kennen. Deze
ouderejaars zijn handige contacten, zij weten de weg binnen de opleiding en
velen hebben de cursussen die jij gaat volgen in voorgaande jaren al gevolgd
en afgerond.
Een goed en gezellig introductieprogramma. De U.T.V. organiseert het al
meerdere decennia, het programma zit dus goed in elkaar. Tevens is bij
inschrijving voor het introductiekamp je lidmaatschap van de U.T.V. het eerste
jaar gratis.

Wat is de Utrechtse Technische Vereniging?
De U.T.V. is de studie gerelateerde gezelligheidsvereniging van jouw opleiding.
Deze vereniging bestaat al sinds 1913 en heeft dus een rijke historie. Als je lid bent
van de U.T.V. krijg je korting op allerlei activiteiten. Tevens kun je altijd aansluiten bij
de gezellige ledenborrels of feesten. Velen zijn jou voorgegaan en hebben hier een
geweldige studententijd beleefd. Activiteiten die worden georganiseerd zijn
bijvoorbeeld excursies, studiereis, feesten en geweldige sportevenementen zoals
een wintersport. Het is per activiteit geheel jouw eigen keuze of jij wil deelnemen of
niet. Meer weten? Kijk dan op: www.utvweb.nl.
Kosten
De kosten voor het introductiekamp bedragen € 85,-. Hiervoor krijg jij een mooi en
uitdagend programma, vier overnachtingen, ontbijt, lunch, avondeten, een T-shirt en
de busrit op de heenreis. Op de terugreis gaan wij gezamenlijk met het openbaar
vervoer. Jouw lidmaatschap van je eerste jaar is gratis bij deelname aan het
introductiekamp. Dit betekent eigenlijk dat je voor €60,- vijf dagen gezelligheid
tegemoet gaat. Ga je niet mee maar wil je alsnog lid worden, dan kost dit je € 25,-.
Inschrijven
Bijgevoegd vind je een inschrijfformulier voor het introductiekamp. Dit formulier vul je
in en stuur je op als je mee wilt op het introductiekamp. Ook vul je het inschrijfformulier
van de U.T.V. in, omdat je direct lid wordt wanneer je mee gaat op het introductiekamp.
Wil je absoluut geen lid worden, vermeld dit dan op het inschrijfformulier voor het
introductiekamp. Dit geeft geen voordeel voor de kosten van het kamp. Wanneer je
de formulieren volledig ingevuld hebt teruggestuurd (bij voorkeur met de post) en je
betaling is ontvangen, ontvang je verdere informatie over het kamp. Dit zijn onder
andere de paklijst en het tijdstip dat je op school wordt verwacht.
Wij zien je graag op het introductiekamp!
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Informatie om je in te schrijven voor het introductiekamp
Heb je nog vragen voordat jij je in wil schrijven? Je kunt altijd contact opnemen
met de ondergetekende. Ook is het mogelijk om een mailtje te sturen naar
introkern@gmail.com, je krijgt dan zo snel mogelijk antwoord. Als jij je wilt
verzekeren van een plaats op de deelnemerslijst van het introductiekamp,
reageer dan zo snel mogelijk door het bijgevoegde inschrijfformulier samen
met één pasfoto op te sturen. Het inschrijfformulier stuur je op naar:
U.T.V.-Introductiecommissie
t.a.v. Veerle Reij
Padualaan 99 3584 CH Utrecht
Gelijk met het versturen van het inschrijfformulier dien je het inschrijfgeld over
te maken naar het volgende rekeningnummer:
Rekeningnummer: NL07RABO0369244397
Ten name van: U.T.V. Introductiecommissie
Onder vermelding van: Je eigen voor- en achternaam + Introkamp 2018
Pas wanneer er betaald is, word je op de deelnemerslijst geplaatst. Voor
vragen kan je altijd terecht bij de introductiecommissie.
Contactgegevens:
Voorzitter (introductiekamp algemeen):
Colin Drinkwaard
06-17250612
Secretaris intern
Veerle Reij

06-46193881

Met vriendelijke groet,
De Introductiecommissie 2019

Namens,
Do Blankestijn, Institutiedirecteur Instituut Gebouwde Omgeving;
Luuk van de Gevel, Voorzitter Utrechtse Technische Vereniging.
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