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□ Ja, ik meld me aan voor het Eerstejaarsweekend 2017-2018 van 15 tot 17 september 
2017 te Lierop en machtig de h.t. quaestor aesculapii, E.S. Pool, tot het eenmalig 
afschrijven van €35.  

□ Ja, ik ben op de hoogte van het mentorschap en heb de voorwaarden die hieraan zijn 
verbonden zorgvuldig doorgelezen. 

 
De volgende zaken zijn belangrijk voor de commissie om te weten (doorhalen wat niet van 
toepassing is):  

 
 Dieet:                ja/nee, namelijk ____________________________________________________ 
  
 Medicatie:           ja/nee, namelijk ____________________________________________________ 
 
 Allergieën:          ja/nee, namelijk ____________________________________________________ 
 

Maakt gebruikt van eigen vervoer richting locatie Eerstejaarsweekend: ja/nee 
 
 Andere bijzonderheden: ______________________________________________________________ 
        

 
MACHTIGING EERSTEJAARSWEEKEND 
 
Hierbij machtig ik E.S. Pool, h.t. quaestor aesculapii, tot het afschrijven van het verschuldigde 
bedrag van onderstaand rekeningnummer: 
 
Naam: 
 
Adres: 
 
Postcode en woonplaats: 
 
E-mailadres: 
 
Geboortedatum: 
 
Telefoonnummer:  
 
IBAN: 
 
Naam bank: 
 
Plaats bank: 
 
Datum: 
 
Handtekening: 
 
 
 
 

Inschrijvingen zijn bindend. 
 

 
 



  -- Volgblad -- 
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MENTORSCHAP EERSTEJAARSWEEKEND 
 
Dit jaar is er besloten om de ouderejaars meer te betrekken bij de begeleiding van het 
Eerstejaarsweekend. Wij, als Eerstejaarsweekendcommissie, vinden het belangrijk dat 
de eerstejaars veel in contact komen met de ouderejaars. Op deze manier zijn wij als 
ouderejaars toegankelijker om aan te spreken en kunnen we de eerstejaars beter 
begeleiden. Om dit te realiseren, is er besloten het mentorschap in te voeren. Dit 
betekent dat de ouderejaars een grotere verantwoordelijkheid krijgen tijdens het 
weekend. Jullie zullen op basis van jullie voorkeur in twee- of drietallen worden 
ingedeeld, om vervolgens jullie eigen groep eerstejaars te begeleiden. 
 
Er wordt van jullie verwacht dat jullie de eerstejaars zullen aanmoedigen om aan elke 
activiteit van het Eerstejaarsweekend deel te nemen. Ook verwachten wij dat de 
ouderejaars meedoen aan alle activiteiten (dus ook de spelletjesochtend)! Om elkaar 
beter te leren kennen is het van belang dat je ook aanwezig bent tijdens de 
kennismakingsspelletjes om zo je groepje beter te leren kennen. Aangezien de 
eerstejaars vaak twijfelen over deelname aan de bierestafette, zien we jullie graag 
samen met jullie eerstejaarsgroep tegen elkaar strijden tijdens deze activiteit! 
Vervolgens is het ook mogelijk om mee te doen in vriendenteams. 
 
Ook is het van belang dat de eerstejaars meer komen te weten over de verschillende 
commissies. We vragen jullie dan ook om ze hier zoveel mogelijk over te vertellen en 
enthousiast te maken voor deze mooie commissies! 
 
We gaan ervan uit dat jullie allemaal actief meedoen met het begeleiden van de 
eerstejaars op het Eerstejaarsweekend. Het is een eer zoveel mogelijk eerstejaars 
enthousiast te mogen maken over „Aesculapius’’! 
 
 
Namens de Eerstejaarsweekendcommissie 2017-2018 ‘Tropic like it’s hot’, 
 
Ilse Rosmolen 
h.t. ab-actis 
 
 
VOORKEUR MENTORDUO 
 
Om ervoor te zorgen dat iedereen tevreden is met zijn of haar te begeleiden groep, 
wordt verzocht om hieronder aan te geven met wie je graag een groep zou willen 
begeleiden. 
 
Mijn mentorduo/-trio bestaat naar mijn voorkeur uit: 
 
1. (Eigen naam)   ______________________________ 
 
2. (Partner 1)   ______________________________ 
 
3. (Partner 2)   ______________________________ 
 
 
Het kan voorkomen dat de opgegeven voorkeur niet kan worden gerealiseerd. Er wordt dan door de 
commissie gekeken naar de beste oplossing. De opgegeven voorkeur is dus alleen bedoeld als leidraad en 
biedt geen definitief uitsluitsel wat betreft het mentorduo.  
 
  


