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Als vereniging staan we voor diversiteit en toegankelijkheid. De liefde voor Engelse taal,
cultuur en literatuur is wat ons als vereniging verbindt. Aan studenten die deze zelfde liefde
tonen, maar niet de bachelor English Language and Culture volgen, willen we graag de
mogelijkheid bieden dit met ons te delen. Dit kan door geïnteresseerden de mogelijkheid te
geven om Vriend van Albion te worden.
Wie komen in aanmerking voor Vrienden van Albion?
● Masterstudenten die de volgende tracks volgen:
o Professioneel vertalen
▪ Engelse verdieping
o Interculturele Communicatie
▪ Engelse specificatie
o Literatuur vandaag
▪ Engelse track
o Meertaligheid en Taalverwerving
▪ Engelse track
o Engelse taal en cultuur: educatie en communicatie
o Comparative Literary Studies
o Linguistics
o Ancient, Medieval and Renaissance Studies
● Minorstudenten die de minor English Language and Culture volgen
● Internationale studenten die een of meer vakken volgen bij English Language and
Culture
● Studenten die aangesloten zijn bij SUDS
● Studenten Taal en Cultuur Studies en Liberal Arts & Sciences
o Met als hoofdrichting Engels
Waar hebben Vrienden van Albion wel en niet recht op?
● Vrienden van Albion hebben recht op:
o Toegang tot alle activiteiten
▪ Zonder korting
▪ M.u.v buitenlandse reizen die door Albion worden gesubsidieerd
o Korting bij onze partners
o Aanwezigheid bij ALV’s
▪ Zonder stemrecht
o Tweewekelijkse update

o Toegang tot onze sociale media
● Vrienden van Albion hebben geen recht op:
o het vervullen van een functie in Albion Commissies
▪ M.u.v. SUDS
o het vervullen van een functie in het bestuur van Albion
▪ M.u.v. de voorzittersfunctie
Wat is de prijs voor het lidmaatschap?
● €10 heffing per jaar, overgemaakt op de Albion rekening
o Bij verandering van contributie van Leden kan ook de contributie voor
Vrienden worden herzien

