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Beste aankomende Media en cultuur-student, 

Na een hopelijk heerlijke vakantie begin je straks aan je studie Media en cultuur (MEC) in 
Utrecht. Misschien best spannend: nieuwe stad, nieuwe universiteit en een nieuwe 
opleiding. Gelukkig sta je er in ieder geval niet alleen voor, want je begint de studie samen 
met een groep gezellige medestudenten. 
 
Deze medestudenten kun je leren kennen bij AKT, de studievereniging van MEC. AKT geeft 
jou als MEC-er korting op studieboeken, bioscoopbezoek en theatervoorstellingen en, ook 
niet onbelangrijk, AKT organiseert het hele jaar door (vrijblijvend) leuke AKTiviteiten, zodat 
je ervoor kunt zorgen dat je je niet gaat vervelen en je studententijd de beste periode uit je 
leven wordt. AKT bestaat uit verschillende commissies die onder andere reizen in binnen- en 
buitenland, filmvertoningen, uitstapjes naar televisieshows, bezoeken aan theater- en 
dansvoorstellingen en natuurlijk spetterende borrels en feesten organiseren. Kortom: 
genoeg redenen om lid te worden!  
 
In het meegestuurde informatieboekje kun je alles lezen over de studievereniging en de 
commissies waar je zelf ook aan kunt deelnemen. Wil je lid worden? Het inschrijfformulier 
vind je op www.akt-online.nl. 
Met dit inschrijfformulier kun je je aanmelden voor AKT. Een lidmaatschap kost slechts €45,- 
(eenmalig, hiermee ben je AKT’er voor het leven!). Voor dat bedrag kun je gebruik maken 
van de aantrekkelijke kortingen op AKTiviteiten, studieboeken en theater-en 
bioscoopbezoek. Bovendien bieden wij de AKT-leden nog meer interessante kortingen aan, 
zoals korting op de Cineville pas, waarmee je voor een vast bedrag onbeperkt naar de film 
kunt, de studentenvakpas, waarmee je voor 10 euro per jaar (bijna) altijd maar 10 euro voor 
elke voorstelling in de Stadsschouwburg van Utrecht betaalt, maar ook korting op 
fietsreparaties en koffie bij Luciano's, die toevallig om de hoek van ons kantoor zit. 
 
Om je kennis te laten maken met AKT, vindt er na de introductie een kamp plaats voor de 
eerstejaars. Dit kamp bestaat uit drie ontzettend gezellige dagen waarbij je veel van jouw 
jaargenoten en andere AKT-leden leert kennen. Het belooft dit jaar weer super leuk te 
worden en het is dan ook zeker de moeite waard om er bij te zijn! Over de inschrijvingen van 
dit kamp volgt later meer informatie.  
 
Om jou een hoop stress en werk te besparen, organiseert AKT ook de boekverkoop. Met één 
druk op de knop kun je via onze website je boeken aanschaffen. Voor meer informatie over 
de boekverkoop kun je de brief over de boekverkoop lezen op BlackBoard.  
 
Wij wensen je alvast een fantastische introductie en een geslaagde studieperiode toe en 
hopelijk treffen we elkaar tijdens één van onze AKTiviteiten! 
Tot na de zomervakantie! 
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