VOORWAARDEN INSCHRIJVING U.V.S.V./N.V.V.S.U. 2021
In dit document staat belangrijke informatie met betrekking tot de inschrijving bij de
U.V.S.V./N.V.V.S.U. (hierna U.V.S.V.). Dit jaar zal U.V.S.V. wederom een lotingsysteem hanteren.
Om deel te kunnen nemen aan deze loting dien je een ticket te kopen. Met dit ticket doe je mee
met de loting door de notaris.
Let op: Als je ingeloot wordt, zal aanvullende informatie aangeleverd moeten worden. Indien aan
alle eisen is voldaan en de informatie gecontroleerd en goedgekeurd is door het Bestuur zal de
inschrijving compleet zijn.
Het Bestuur van de U.V.S.V. gaat uiterst zorgvuldig om met het inschrijf- en lotingsproces, maar
is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de uitkomst van de loting
of eventuele fouten in het inschrijf- en/of lotingsproces. Door middel van het kopen van een
ticket ga je onherroepelijk akkoord met deze voorwaarden en het inschrijf- en lotingsproces van
U.V.S.V. Het Bestuur van de U.V.S.V. behoudt te allen tijde het recht om een inschrijving
ongedaan te maken.
1. Uitgangspunten lidmaatschap U.V.S.V.:
o De U.V.S.V. is een studentenvereniging voor studenten die ervan overtuigd zijn dat ze lid
willen worden van deze vereniging en niet van een andere studentenvereniging;
o Studenten die jonger zijn blijven in het algemeen langer actief bij de U.V.S.V..
o Leden van de U.V.S.V. studeren in principe aan de UU/HU. Slechts een klein percentage
leden kan studeren aan een andere opleidingsinstelling, vanwege de voorwaarden die
verbonden zijn aan de subsidie die Utrechtse gezelligheidsverenigingen ontvangen van
de UU/HU.
2. Voorwaarden voor loting 2021 op basis van uitgangspunten:
o Je bent geboren vóór 1 oktober 2003 en je bent geboren ná 1 oktober 1999;
▪ m.u.v. uitgelote meisjes van het jaar 2020: voor hen geldt dat je bent geboren ná
1 oktober 1998
o Er zal een verhoogde lotingskans zijn voor studenten aan de Universiteit Utrecht en
Hogeschool Utrecht;
o Er zal een verhoogde lotingskans zijn voor studenten die bij de loting van 2020 bij
U.V.S.V. zijn uitgeloot en het dit jaar opnieuw proberen;
o Er wordt gekeken of er naast de U.V.S.V. ook een inschrijving is gedaan bij een ander
Corps (je gegevens worden gedeeld met onderstaande Corpora). Met onderstaande
Corpora is besloten dat je alleen wordt toegelaten als je mee loot bij één Corps
(daaronder begrepen de U.V.S.V.). Schrijf je je bij meerdere Corpora in, betekent dit dat je
inschrijving vervalt danwel dat je, mocht je inmiddels zijn geloot, je lot wordt
ingetrokken. Mocht de kans bestaan dat er te weinig aanmeldingen zijn, kun je eventueel
ingeloot worden. Onder de andere Corpora vallen:
• Leidse Studenten Vereniging Minerva
• Groninger Studenten Corps Vindicat atque Polit
• Amsterdamsch Studenten Corps / Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten
Vereniging
• Wageningse Studenten Vereniging Ceres
• Rotterdamsch Studenten Corps / Rotterdamse Vrouwelijke Studenten
Vereeniging
• Delftsch Studenten Corps
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3. Hoe doe je mee aan de loting?
Op dinsdag 17 augustus 2021 kun je van 09.30 uur tot 10.30 uur een ticket kopen via een link
die later wordt gecommuniceerd op de U.V.S.V. website. Dit ticket kost 110,- euro.1 Dit ticket
dient betaald te zijn met een rekening die op jouw eigen naam staat. Een rekening die niet van
jou is, wordt niet geaccepteerd.
Ten behoeve van maximale transparantie zal de loting door een notaris uitgevoerd worden. Het
kopen van meerdere tickets is niet toegestaan. Op het moment dat je dit doet, heeft het Bestuur
de bevoegdheid om je gehele inschrijving te annuleren.
Na de loting ontvang je een mail. Er zijn 2 mogelijkheden:
Mail 1: Je bent ingeloot om lid te worden van de U.V.S.V. Je dient een formulier in te vullen bij ons
administratiesysteem Congressus. De link naar dit formulier staat in de ontvangen mail. Het
formulier dient binnen X termijn aangeleverd te worden. Indien het formulier niet binnen de
aangegeven tijd is aangeleverd, wordt je inschrijving ongeldig.
Mail 2: Je bent helaas uitgeloot. Indien je hebt aangegeven op de wachtlijst te willen staan, kun je
binnen een week na 17 augustus nog gebeld worden en maak je alsnog kans op een inschrijving
bij de U.V.S.V.
4. Wat moet ik aanleveren?
Voor een geldige plek in de loting van de U.V.S.V. heb je de volgende documenten nodig:
een duidelijk leesbare kopie van de voor- en achterkant van je ID-kaart/paspoort (het is
toegestaan om je BSN nummer zwart te maken). Zie een voorbeeld van het aanleveren
van je ID-kaart in bijlage 3.
o een duidelijk leesbare kopie van je zorgpas
o een bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling (een volledige schermafbeelding
van Studielink van je computer/laptop is verplicht – geknipte/geplakte
schermafbeeldingen worden niet geaccepteerd). Een schermafbeelding vanaf je telefoon
is niet voldoende. Zie het voorbeeld van Studielink in bijlage 1. Zie het voorbeeld van de
studentenkaart die niet geaccepteerd wordt in bijlage 2.
o let op: indien jij in 2020 deel hebt genomen aan de loting en bent uitgeloot, dien je één
extra documenten aan te leveren:
1. Een schermafbeelding met de afschrijving van het inschrijfgeld van jouw
bankrekening van het jaar 2020. Hierbij dient de eigenaar van de rekening en de
ontvanger duidelijk in beeld te zijn. Op basis van deze gegevens wordt gecontroleerd
of je daadwerkelijk uitgeloot bent vorig jaar;
o

Dit document dient aangeleverd te worden. Indien het document mist, verlies je het recht
op de verhoogde lotingskans.
5. Wanneer is een ticket ongeldig en loot je dus niet mee?
o als je ná 1 oktober 2021 jonger dan 18 jaar bent óf als je vóór 1 oktober 2021 ouder bent
dan 21 jaar (uitleg: zie vraag 1)
o als je een of meerdere documenten niet of onvolledig hebt aangeleverd uit de
bovengenoemde lijst bij punt 4
o als je ongeldige documenten aanlevert of fraudeert
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De ticketprijs is variabel en kan nog aangepast worden.
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•

Als het Bestuur van de U.V.S.V. achteraf ontdekt dat je
gefraudeerd hebt, wordt het ticket met terugwerkende kracht ongeldig verklaard
en ben je per direct uitgeloot of uitgeschreven bij onze Vereniging

NB: Een ticket zorgt alleen voor een plek binnen de loting en is nog geen inschrijving bij de U.V.S.V..
6.
o
o
o

Wanneer ben ik ingeschreven bij de U.V.S.V.?
je hebt een mail ontvangen dat je bent ingeloot
je hebt alle gegevens correct en op tijd ingeleverd
je moet op donderdag 19 augustus tussen 11:00 en 18:00 uur of vrijdag 20 augustus
tussen 10:00 en 13:00 uur naar de Vereniging komen om je inschrijving compleet te
maken. De precieze tijd ontvang je als je bent ingeloot.

7. Restitutie
Als je bent uitgeloot, wordt ernaar gestreefd het inschrijfgeld binnen vier weken terug te storten.
De restitutie vindt alleen plaats als je bent uitgeloot. Als je (ten onrechte) in het bezit bent van
meerdere tickets, zal de restitutie slechts voor één ticket plaatsvinden.
Als je bent ingeloot en je trekt je inschrijving in binnen 48 uur na het ontvangen van mail 1 (zie
kopje 3), ontvang je 80 euro terug. Het bedrag van 30 euro is de dekking van de administratieve
kosten. Ook hier geldt, als je (ten onrechte) in het bezit bent van meerdere tickets, heb je slechts
eenmalig recht op restitutie van 80 euro en zal de restitutie enkel gelden voor één ticket.
Als je bent ingeloot en door omstandigheden de Kennismakingstijd niet af kan maken, heb je
recht op restitutie van 60 euro. Dit geldt alleen indien je voor het einde van de
Kennismakingstijd je inschrijving terugtrekt. Na afloop van de Kennismakingstijd heb je geen
recht op restitutie van inschrijfgeld.
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Bijlagen
Bijlage 1: schermafbeelding Studielink
Zie onderstaand een voorbeeld van hoe de schermafbeelding van jouw Studielink moet
aanleveren. Alle studie- en persoonsgegevens moeten zichtbaar zijn. Mocht je je voor meerdere
studies hebben ingeschreven, moet dit zichtbaar zijn. Je kan dan meerdere schermafbeeldingen
in één Word document zetten. Let op: de zwarte balkjes moeten wel zichtbaar zijn!
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Bijlage 2: studentenkaart
Onderstaande afbeelding wordt niet geaccepteerd als bewijs van inschrijving. Dit is geen geldig
bewijs.
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Bijlage 3: ID-kaart
Alle persoonsgegevens op je ID (behalve BSN nummer) moeten zichtbaar zijn. Bij het
onderstaande voorbeeld van een paspoort zijn alle gegevens zwart gemaakt, maar het is alleen
toegestaan om je BSN nummer zwart te maken. De andere gegevens moeten zichtbaar zijn.
Tip: je kan met de app ‘kopieID’ van de Rijksoverheid een kopie maken van je ID.
Voorkant:

Achterkant:
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