Beste VTC-student, van de eerste bachelor tot de postgraduaten
Aangezien de boekenverkoop dit jaar digitaal doorgaat, volgt de lidkaartenverkoop van Veto Gent, de
studentenvereniging voor de studenten Toegepaste Taalkunde, dezelfde weg. Zodra het academiejaar
start, is onze kaart ook te koop aan het onthaal van het A-gebouw en op al onze activiteiten. Het loont
echter om ze nu al aan te schaffen, anders mis je de korting op je boeken van het eerste semester.
Via onderstaande link kunnen jullie een Google Form invullen om onze lidkaart aan te kopen. Bij aanvang
van het academiejaar organiseren wij een afhaalmoment om je fysieke kaart op te halen. In 2020-2021
kost deze lidkaart €8, maar voor je denkt aan die vier drankjes die je daardoor mogelijks misloopt, laat
mij je overtuigen aan de hand van alle drankjes die je meer kan kopen dankzij de kortingen die je krijgt
met onze lidkaart.
1. Semestriële korting op je boekenpakket, groter dan met de klantenkaart van Standaard
Boekhandel
• Voor BA1 specifiek: gemiddeld €23 korting, minstens €11, maximaal €31.
• Een compleet overzicht vind je hier.
2. Individuele korting bij alle Gentse handelszaken waarmee wij sponsorcontracten afsluiten. Denk
daarbij aan copyshops, broodjeszaken, Pizzahut, restaurants, boekenwinkels…
• Gedetailleerde overzichten vind je hier en hier.
3. Individuele korting tijdens het merendeel van de activiteiten van Veto Gent. Denk aan
spaghettiavond, bowling, baseball, kroegentochten, cantussen…
• Je kan op jaarbasis wel €28 besparen.
4. Bij aankoop van de lidkaart ontvang je een goodiebag vol eten, drinken en kortingsbonnen of
een stadsgids van Guido met kortingsbonnen ter waarde van €600.
5. Bij aankoop van de lidkaart ontvang je een Knaeckpas vol kortingsbonnen voor Gentse
horecazaken ter waarde van €250.
We vermelden er expliciet bij dat de aankoop van de lidkaart geen enkele verplichting inhoudt inzake
deelname aan onze activiteiten, dat is helemaal vrijblijvend. Mocht je interesse hebben, kan je altijd lid
worden van deze Facebookgroep en onze Facebookpagina volgen.
Voor studiegerelateerde informatie kan je ook lid worden van onze Bachelorfacebookgroep.

Ik hoop dat ik je hiermee overtuigd heb, maar mocht dat niet het geval zijn of je wenst meer informatie,
aarzel dan zeker niet om mij te contacteren via Facebook of op preses@vetogent.be.
Bestel je lidkaart via deze link.
Opgelet: Om het formulier in te vullen, moet je ingelogd zijn met een Googleaccount. Mocht je hier niet
over beschikken, contacteer mij dan aan de hand van bovenstaande contactgegevens en dan regelen we
onderling jouw registratie manueel.

Met vriendelijke groeten en tot snel
Jaime Moreira Resina
Preses Veto Gent 2019-2021

