Het DENTALUMNI vzw lidmaatschap
Het jaarlijks lidmaatschap biedt u een heel pak voordelen.
Met de ALUMNIKAART (enkel voor houders van een UGent diploma)
geniet u van:
▪ Korting in de UGent-restaurants en Club Het Pand
▪ U kan de sportaccommodaties van de UGent gebruiken en
inschrijven voor de lessen die er georganiseerd worden
▪ U kan gratis lid worden van de Universiteitsbibliotheek
▪ U ontvangt 10 keer per jaar het Durf Denken-magazine van de
Universiteit Gent
▪ U geniet van bijzondere voorwaarden bij deelname aan
alumni-activiteiten
▪ Korting op uw online aankopen bij de UGent-shop
▪ Korting in Film-plateau
▪ Korting in KASK cinema
▪ Korting bij de uitgeverij Lannoo
▪ Korting bij Music Hall
▪ Korting bij Sanoma Media

Voor alle voornoemde organisaties kan u de website terugvinden via
“Alumnus” op de UGent website [www.ugent.be]
Bovendien krijgt u als Dentalumni lid (houder van een UGent diploma
EN ‘vrienden van Dentalumni’*)
▪ Korting op alle nascholingsactiviteiten www.ntugent.ugent.be
▪ Uitnodiging tot de promotie van de tandartsen in de Aula van
de Universiteit Gent voor de 10, 25 en 50 jaar geleden
afgestudeerde collegae
Uitnodiging tot de Dentalumni terugkomdag in Het Pand *

Hoe lid worden van DENTALUMNI vzw ?
Voor houders van een UGent diploma
De UGent raadt u aan om aan te sluiten bij het alumninetwerk. Hiertoe
dient u zich één maal registreren op de UGent alumnidatabank via
“http://www.UGent.be/alumnidatabank” of via de website van UGent
[www.Ugent.be] en kies in de keuzelijst in de linkerhoek ‘alumnus’ wat u
vlekkeloos bij de alumnidatabank brengt. Van zodra u geregistreerd
bent kan u trouwens ook uw (ex-) collega’s opzoeken.
Uw lidmaatschap wordt geregistreerd van zodra uw lidgeld ontvangen
werd (info zie kader). Dank zij uw registratie kan Dentalumni vzw u, via
uw contactgegevens, op de hoogte houden van haar activiteiten.
------------------Voor “Vrienden van DENTALUMNI” (niet-UGent afgestudeerde
collega’s)
Na het storten van het lidgeld gelieve per email volgende gegevens te
mailen aan dentalumni@ugent.be
- Naam (geen praktijknaam)
- Postadres
- Diplomajaar en Universiteit van afstuderen
- Riziv nummer
- Telefoon/GSM
- Ander e-mailadres (indien van toepassing)
- Datum van storting en bedrag
Alumni vrienden ontvangen geen lidkaart, uw registratie wordt
doorgegeven aan het secretariaat NTUGent.
Lidgeld
€ 30
€ 50 voor tandartsen-echtparen
DENTALUMNI 891-5840768-20
IBAN BE28 8915 8407 6820
BIC VDSPBE91
Met vermelding van ‘uw na(a)m(en) en lidgeld 2021’ (gelieve geen
praktijknaam te gebruiken!)
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