Beste aankomend student Technische Geneeskunde,
Welkom bij studievereniging Paradoks: dé vereniging voor alle Biomedische
Technologie en Technische Geneeskunde studenten. In deze brief zullen we kort
uitleggen wie we zijn en wat we doen. Mocht je na het lezen van deze brief nog
vragen hebben, neem dan eens een kijkje op onze website www.paradoks.utwente.nl
onder het kopje “aankomende studenten”. Je mag ook mailen naar
bestuur@paradoks.utwente.nl als je nog vragen hebt.
Paradoks
Wij zijn studievereniging Paradoks, een vereniging van meer dan 1300 leden,
waarvan er 200 actief zijn in commissies. We zijn een gezellige, actieve vereniging die
veel voor haar leden organiseert.
Paradokskamer
Wij hebben een eigen ruimte in de kelder van het gebouw “De Horst”. Dit is het
gebouw waar je voornamelijk college zal hebben, dus ideaal dichtbij! Deze ruimte
staat bekend als de Paradokskamer, of kortweg de PK. Hier kun je gezellig met je
medestudenten zitten in de pauze en genieten van een gratis kop koffie of thee. Ook
zitten hier altijd mensen van het bestuur voor je klaar om vragen of opmerkingen te
behandelen.
Onderwijs
Een studievereniging is erg actief op het gebied van onderwijs. Met je
vragen/opmerkingen en klachten kun je bij ons terecht. Wij zorgen er dan voor dat
deze worden behandeld bij de staf van de opleiding. Verder organiseren we ook veel
studiegerelateerde activiteiten zoals excursies, lezingen en een symposium.
Gezelligheid
Naast al deze serieuze zaken zijn we ook een vereniging waar je voor veel leuke
dingen bij terecht kunt. Wij hebben vele kleine activiteiten, zoals: een potje poolen,
paintballen tegen een andere vereniging, een scavengerhunt door heel Nederland en
nog veel meer. Maar we organiseren ook nog grotere activiteiten. Hierbij valt te
denken aan een reis naar een stad in Europa, een weekendje zeilen op de Friese
Meren en een weekend skiën in de Alpen. Ook is er elke donderdagmiddag vanaf
half vier een borrel in de borrelruimte waar je een drankje kunt doen voor leuke
prijzen. Het mooie aan al deze activiteiten is dat het allemaal heel vrijblijvend is.

Als je lid wordt van Paradoks, kun je helemaal zelf kiezen of je aan deze dingen mee
wilt doen. Maar natuurlijk is het een aanrader om zoveel mogelijk leuke dingen mee
te pakken!
Activisme
Wil jij naast al het harde studeren en het meedoen aan al die activiteiten ook wel eens
zelf wat organiseren? Ook dan kun je bij ons terecht. Alle activiteiten die hierboven
staan genoemd, worden georganiseerd door commissies die volledig bestaan uit
studenten van onze vereniging. Jij kunt hier dus ook je steentje aan bijdragen door lid
te worden van zo’n commissie. Meer informatie kun je hierover krijgen bij de
commissiemarkt die aan het begin van het jaar wordt georganiseerd.
Boeken
De boeken voor het eerste kwartiel worden verzorgd door ons! Je hoeft hier zelf niks
voor te regelen. Wij bestellen voor iedereen die zich voor de opleiding BMT of TG
heeft inschreven alle benodigde boeken. Het uitgiftemoment van de boeken is op
vrijdag 28 augustus in gebouw de Horst. De tijden zullen later bekend worden
gemaakt.
De boeken zijn uiteraard niet gratis; het boekenpakket voor TG zal ongeveer € 900,00
kosten (Let op: dit is geen exacte prijs, dit is slechts een schatting.) Dit hoge bedrag
voor het boekenpakket is éénmalig, de bestellingen die je tijdens de rest van je
bachelor zal doen zijn aanzienlijk lager in prijs.
Betaling geschied per PIN, zorg dus dat er genoeg geld op je rekening staat.
Let op: Veel studentenrekeningen (met name ABN AMRO) hebben een limiet tot
€500,-. Zorg dus dat je dit op tijd met je bank regelt, of een andere pinpas meeneemt.

We wensen jullie een hele fijne vakantie en tot in augustus!
Met vriendelijke groet,
Het 37e bestuur en het 38e kandidaat-bestuur van S.V. Paradoks

