FAQ
Vereniging
Q: Waarom heb ik geen inloggegevens voor de website ontvangen?
A: De inloggegevens voor de website worden automatisch opgestuurd wanneer alle inschrijvingen
van de aankomende eerstejaars zijn verwerkt. Dit is naar verwachting half september.
Q: Wat is het verschil tussen een studievereniging en een studentenvereniging?
A: De studievereniging Leidse Biologen Club is verbonden aan de opleiding Biologie in Leiden. We
organiseren veel studiegerelateerde activiteiten, maar natuurlijk ook gezellige borrels en grote
feesten. Daarnaast zijn er bij de LBC geen verplichtingen en ontgroeningen.
Q: Hoeveel kost het om lid te worden van de Leidse Biologen Club?
A: Je betaalt om lid te zijn van de LBC jaarlijks contributie. De hoogte van de contributie wordt aan
het begin van elk verenigingsjaar vastgesteld door de algemene ledenvergadering (ALV). Voor het
verenigingsjaar 2017-2018 betaal je € 16,- contributie. Als je een boekenpakket bij ons bestelt, heb je
deze contributie er al gelijk voor een paar jaar uit.
Q: Hoeveel en wat voor activiteiten organiseert de Leidse Biologen Club?
A: De LBC is een actieve vereniging en organiseert 2 à 3 activiteiten per week. Dit kunnen
studiegerelateerde activiteiten zijn, zoals symposia, lezingen, excursies, studiereizen of workshops,
maar ook borrels, feestjes, gala’s of barbecues.
Q: Kan ik ook naar activiteiten van de LBC als ik geen lid ben?
A: Als je lid bent mag je deelnemen aan alle activiteiten van de LBC, vaak met fikse korting. Sommige
activiteiten zijn alleen open voor leden, andere zijn ook open voor externen. Externen betalen vaak
extra omdat zij geen contributie betalen.
Q: Heb je als eerstejaars veel contact met ouderejaars?
A: Tijdens de introductieperiode leer je voornamelijk je studiegenoten uit het eerste jaar kennen.
Daarna zijn de activiteiten weer allemaal toegankelijk voor alle leden van de LBC, dus ook
ouderejaars. Je krijgt dus zeker veel contact met ouderejaars.
Q: Wat zijn commissies en kan ik als eerstejaars deelnemen aan een commissie?
A: Als je lid bent bij de LBC kan je deelnemen aan commissies. Commissies zijn verantwoordelijk voor
het organiseren van een of meerdere activiteiten. De introductieperiode wordt bijvoorbeeld
georganiseerd door de introductiecommissie. Als eerstejaars kan je al gelijk deelnemen aan een
commissie, zoals de Eerstejaarscommissie (EJC), de Leidse Biologen Weekend-commissie (LBW), de
foto- en videocommissie (Pixel) of vele andere. Je maakt tijdens de introductieperiode kennis met
alle commissies van de LBC.
Q: Hoe kan ik op de hoogte blijven van activiteiten en nieuws binnen en buiten de vereniging?
A: Zorg dat je al onze kanalen bijhoudt om nooit meer iets te missen! Word lid van onze
Facebookgroep (www.facebook.com/groups/leidsebiologenclub) en like onze Facebookpagina
(www.facebook.com/bestuurlbc). Op onze website www.leidsebiologenclub.nl vind je meer
informatie over onze vereniging. Elke week ontvang je via de mail een nieuwsbrief. Zorg ervoor dat
deze niet in je spambox terecht komt! Je kan ook de activiteitenagenda integreren met je Google
Calendar
(https://calendar.google.com/calendar/embed?src=bestuur%40leidsebiologenclub.nl&ctz=Europe%2
FAmsterdam).

Introductieperiode
Q: Ik heb me op het inschrijfformulier nog niet aangemeld voor de introductieperiode. Kan ik dit
alsnog doen?
A: Dat kan zeker! Stuur een mail naar bestuur@leidsebiologenclub.nl en geef hierin je T-shirtmaat en
eventuele allergieën/dieetwensen en/of (lichamelijke) beperkingen op.
Q: Is het verplicht om aan de introductieperiode mee te doen?
A: Als eerstejaarslid is het vanzelfsprekend om deel te nemen aan de introductieperiode, maar in
principe is niets verplicht bij de LBC! De introductieperiode staat vol met leuke activiteiten,
waaronder het eerstejaarsweekend, en is daarom de perfecte gelegenheid om je studiegenoten en
de vereniging beter te leren kennen. Zeker aan te raden dus!
Q: Hoeveel kost het om deel te nemen aan de introductieperiode?
A: Deelname aan de introductieperiode kost € 75,-. Voor dit bedrag kan je aan alle activiteiten
deelnemen, waaronder het geheel verzorgde eerstejaarsweekend, inclusief reis, overnachting en
eten.
Q: Hoe en wanneer moet ik betalen voor de introductieperiode?
A: Je kan in een keer je boekenpakket en deelname aan de introductieperiode afrekenen. Dit kan
contant of via PIN. Zorg er dus voor dat je genoeg geld beschikbaar hebt. Betalen kan alleen op
dinsdag 5 september in de introductieweek van de opleiding.
Q: Wat is het verschil tussen de EL CID-week en de Introductieperiode van de LBC?
A: De EL CID-week is de introductieweek voor alle eerstejaarsstudenten van de Universiteit en
Hogeschool en is er voornamelijk op gericht om het studentenleven van Leiden beter te leren
kennen. De Introductieperiode van de LBC is speciaal voor de aankomende eerstejaars
biologiestudenten en is erop gericht om je studiegenoten beter te leren kennen en je plek te vinden
op de studie.
Q: Kan ik aan losse activiteiten van de introductieperiode deelnemen?
A: Het is in principe niet mogelijk om voor losse activiteiten te betalen. Als je onverhoopt niet deel
kan nemen aan een of meerdere activiteiten, neem dan contact op met de introductiecommissie via
introductie@leidsebiologenclub.nl.
Q: Is de introductieperiode alleen open voor eerstejaars biologiestudenten?
A: Een groot aantal activiteiten in deze periode is alleen open voor eerstejaars biologiestudenten en
mentoren. Er zijn echter een aantal activiteiten die ook open zijn voor alle leden van de vereniging.
Op deze activiteiten kan je kennismaken met ouderejaars.
Q: Wordt de introductieweek in de week van 4 september georganiseerd door de LBC?
A: Nee. Deze week wordt georganiseerd door de opleiding Biologie, maar de LBC zal hier wel
aanwezig zijn. In de introductieweek kan je namelijk je boekenpakket bij ons ophalen en zullen wij
meer informatie geven over de vereniging en de introductieperiode.

Boekverkoop
Q: Wanneer en waar kan ik mijn boekenpakket ophalen en afrekenen?
A: Als je een boekenpakket hebt gereserveerd kan je die ophalen op de dinsdag (5 september) van de
introductieweek. Wij zullen met een boekenmarkt aanwezig zijn in het Van Steenis-gebouw. We
hebben een beperkt aantal extra boekenpakketten beschikbaar, dus als je verzekerd wilt zijn van een
boekenpakket reserveer er dan nu één.

Q: Ik heb geen boekenpakket aangegeven op mijn inschrijfformulier. Kan ik deze alsnog reserveren
bij de Leidse Biologen Club?
A: Dat kan zeker! Stuur een mail naar bestuur@leidsebiologenclub.nl met de keuze van het
boekenpakket.
Q: Welk boekenpakket moet ik kiezen?
A: Wij hebben drie boekenpakketten voor het eerste jaar samengesteld. Boekenpakket Basis bevat
alle literatuur die door de opleiding verplicht wordt gesteld. Boekpakket Compleet bevat daarnaast
alle aanbevolen literatuur. Boekenpakket Extra bevat daarbovenop het boek ‘Plastic Panda’s’ van Bas
Haring, dat van pas kan komen bij het project ‘Popularisering van de Wetenschap’. Zodra je je
inloggegevens van de website hebt ontvangen, kun je ook later in het jaar nog boeken met korting
bijbestellen.
Q: Waarom zou ik een boekenpakket bij de LBC moeten bestellen?
A: Vanwege een deal met Boekhandel Van Stockum kunnen wij de studieboeken met een fikse
korting aanbieden. Deze korting kan al snel oplopen tot meer dan 100 euro! Je vindt daarom deze
studieboeken nergens goedkoper dan bij de Leidse Biologen Club.
Q: Kan ik ook laptops, software en andere benodigdheden bestellen via de LBC?
A: Heb je nog andere dingen nodig voor je studie? Kijk dan vooral op www.surfspot.nl! Op deze
website kun je veel korting krijgen of bijvoorbeeld laptops en andere benodigdheden. Sommige
dingen zijn zelfs gratis.

Niet gevonden wat je zocht?
Q: Bij wie kan ik terecht als ik een vraag heb over de opleiding?
A: De LBC is er ook voor het behartigen van jouw studiebelangen. Dit betekent dat wij je kunnen
helpen als je problemen hebt met je opleiding. Voor vragen kan je contact opnemen met de assessor
onderwijs van het bestuur via onderwijs@leidsebiologenclub.nl. Je kan ook direct contact opnemen
met de opleiding via assistentopleiding@biology.leidenuniv.nl.
Q: Bij wie kan ik terecht als ik een vraag heb over de vereniging?
A: Voor vragen over de vereniging kan je altijd terecht bij het bestuur. Het bestuur bestaat uit zes
leden die elk een eigen functie en taak hebben. Afhankelijk van je vraag word je door een van de
bestuursleden geholpen. Het bestuur is te bereiken via bestuur@leidsebiologenclub.nl of tijdens
kantoortijden via 071-5274977 of op het hok in het Sylvius-gebouw (kamer 1.5.01, Sylviusweg 72).
Q: Bij wie kan ik terecht als ik een vraag heb over de introductieperiode?
A: De introductieperiode wordt georganiseerd door de introductiecommissie. Zij kunnen al je vragen
over de introductieperiode beantwoorden. De introductiecommissie is te bereiken via
introductie@leidsebiologenclub.nl.
Q: Bij wie kan ik terecht als ik een vraag heb over de boekverkoop?
A: De boekverkoop wordt georganiseerd door de assessor onderwijs van het bestuur. Voor vragen
over de boekverkoop kan je de assessor onderwijs bereiken via onderwijs@leidsebiologenclub.nl of
tijdens kantoortijden via 071-5274977.

