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 Studievereniging Pedagogische Wetenschappen 
Aanmeldings- en machtigingsformulier 
 
Lid worden kan door onderstaand formulier ingevuld en ondertekend terug te sturen naar 

ODIOM (Grote Rozenstraat 38, 9712 TJ, Groningen). Ook kan je je aanmelden via 

www.odiom.nl. Als eerstejaars student betaal je €50,- voor je gehele studietijd, als 

tweedejaars student €37,50, als derdejaars- en schakelstudent betaal je €25,- en als 

masterstudent €12,50. Als minorstudent betaal je €7,50 om een halfjaar en €12,50 om een 

heel jaar lid te zijn. Dit bedrag wordt eenmalig van je rekening afgeschreven. 

Wanneer je definitief bent ingeschreven, ontvang je van ons een e-mail ter bevestiging. Als je 

bent afgestudeerd, word je automatisch alumnus. Dit houdt in dat je voor €7,50 per jaar lid 

bent van de vereniging en hiervoor de alumninieuwsbrief ontvangt, recht hebt op een 

almanak en er per jaar een aantal activiteiten speciaal voor jou en alle andere alumni 

georganiseerd worden. Voor vragen kan je altijd mailen naar bestuur@odiom.nl. Verder 

willen we je erop attenderen dat je de privacyverklaring kan vinden op onze site onder het 

kopje contact. 

 

Persoonlijke gegevens: 

Ik ben eerstejaarsstudent Pedagogische Wetenschappen / eerstejaars AOLB-student  

/ schakelstudent / minorstudent / anders, nl: 

Naam: ________________________________________________________M / V 

Straatnaam: _______________________________________Huisnr:_______ 

Postcode: __________ Woonplaats: _________________________________ 

Telefoonnummer (vast): __________________________________________ 

Mobiel: _______________________________________________________ 

Geboortedatum: ________________________________________________ 

E-mailadres: ___________________________________________________ 

Studentnummer*: _______________________________________________ 

Bijzonderheden**: _______________________________________________ 

 

Rekeninghouder: 

Achternaam: ___________________________________________________ 

Voorletters: ____________________________________________________ 

Plaats bank: ____________________________________________________ 

Rekeningnummer: _______________________________________________ 

 

Handtekening***: ___________________ 

Datum: ___________________________ 

Plaats: ____________________________ 

* Studentnummer: je studentnummer bestaat uit zeven cijfers en staat vermeld in een brief van de faculteit die 

onderdeel uitmaakt van het aanmeldingspakket dat je ontvangt voor aanvang van de studie. 

** Bijzonderheden: mochten er bijzonderheden zijn, dan kan er mogelijk contact met je opgenomen worden door 

iemand van het bestuur. Dit om samen te kijken naar de mogelijkheden voor jou. 
*** Handtekening: hierbij verleent ondergetekende een machtiging tot automatisch incasso aan studievereniging 

ODIOM. De machtiging kan schriftelijk of per e-mail worden ingetrokken. Daarnaast verklaart ondergetekende ook 

studievereniging ODIOM te machtigen tot het incasseren van kosten voor diverse activiteiten die de vereniging 

aanbiedt, wanneer ondergetekende zich voor een activiteit heeft opgegeven. De voorwaarden voor tijdig in- en 

uitschrijven staan per activiteit vermeld. Automatische incassobedragen kunnen worden teruggeboekt tot 5 dagen 

na de dag van afschrijving, na schriftelijke mededeling.  

http://www.odiom.nl/
mailto:bestuur@odiom.nl

