
wat anders!

STUDENTENVERENIGING



Een vereniging waar je altijd mensen kent
of bij aan kunt schuiven.

Een vereniging waarbij geen onderscheid wordt gemaakt 
tussen eerstejaars, ouderejaars of zelfs bestuursleden.

Wat is Biton?

Een vereniging zonder ontgroening.



Een vereniging waar je geen verplichtingen hebt na je 
introductie. Je bepaalt helemaal zelf hoe actief je wordt 

binnen commissies, disputen of clubs.

Een vereniging waar mensen lid zijn die allerlei 
verschillende studies, kledingstijlen, politieke overtuigingen, 
levensbeschouwingen en muzieksmaken hebben.



Waarom zou ik lid worden bij Biton?
Utrecht kent veel verschillende studentenverenigingen. Biton heeft  
daarbinnen haar eigen, unieke karakter.

Gelijkwaardigheid
Bij Biton is iedereen gelijkwaardig. We behandelen alle leden op 
dezelfde manier. Daarnaast vinden we niet dat eerstejaars vernederd 
hoeven te worden om een groepsgevoel te creëren. We hebben dus ook 
geen ontgroening.

Kleinschaligheid
Biton is klein. We hebben ongeveer 350 leden. Dit zorgt ervoor dat 
leden elkaar gemakkelijk leren kennen en dat je niet zomaar opgaat in 
de massa.

Vrijblijvendheid
Bij Biton is het aan jou. Naast het lopen van de introductie en  
het betalen van een jaarlijkse contributie van ongeveer negentig euro
is op Biton niets verplicht. Je hoeft niets, maar je kunt een hele hoop.

Diversiteit
Biton is van alles wat. Bijna alle soorten studies en studenten 
zijn vertegenwoordigd. Dit geeft je de kans om met de meest 
uiteenlopende mensen in contact te komen. Door de open sfeer die  
binnen Biton heerst levert dit interessante gesprekken en bijzondere  
vriendschappen op.



Lid worden
Om lid te worden van Biton moet je eerst een introductie lopen. Tijdens 
deze introductie maak je op een ongedwongen manier kennis met je mede-
eerstejaars, de ouderejaars en de vereniging. Tijdens je introductie ga je twee 
keer op kamp. De rest van de dagen breng je op of rond Biton door.

Introducties
Tijdens de UIT is er de mogelijkheid om je in te schrijven voor de 1e of  
2e introductieperiode. Vanaf november tot en met de Open Maand in januari 
kun je jezelf inschrijven voor de 3e introductieperiode.

1e introductie: 21 augustus t/m 4 september
2e introductie: 30 september t/m 22 oktober
3e introductie: februari 2011

Wanneer je je komt inschrijven, neem dan drie pasfoto’s en vijfentwintig euro als 
aanbetaling mee. Voor alle introducties geldt dat je deze kunt volgen naast je 
colleges. De 1e introductie valt zelfs geheel in de vakantie. Let er wel op dat de 
1e introductie al de zaterdag na de UIT begint.

Interesse?
Mocht je geïnteresseerd zijn, maar nog niet zeker weten of Biton iets voor jou 
is, kom dan vooral langs tijdens de UIT voor een uitgebreide rondleiding.
Meer informatie over de introducties, vereniging en ons volledige UIT-programma 
is te vinden op onze website. Je kunt je daar ook opgeven voor de  
geïnteresseerdenlijst. Wij houden je dan op de hoogte van alle Open Avonden, 
BiTefeesten en introducties.

www.biton.nl/uit
Informatie, foto’s, nieuws, agenda en meer! 





Rock ’n Roll

feest

dinsdag gratis shoarmaontbijt 
 cabaret van Jeroen Pater
 
woensdag gratis english breakfast 
 optreden van reggeaband Jetlox Lion 

donderdag gratis pannenkoekenontbijt 
 vuurshow
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Elektrofeest

BOA

90’s feest
met elke dag 
rondleidingen, loungen met muziek en een springkussen



SLAPEN
FEESTENMaandag (na middernacht)

Dinsdag
Woensdag

Donderdag

Elektrofeest
Rock ‘n Rollfeest
Biton Open Air
‘90s feest

lucasbolwerk 16 | www.biton.nl/uit | 030 234 13 10

Tijdens de UIT biedt Biton slaapplaatsen aan bij haar leden thuis.  
Voor een slaapplaats hoef je niet lid te worden van Biton, maar 
het is natuurlijk een leuke manier om met Biton en haar leden 
kennis te maken. Als je geïnteresseerd bent, stuur dan een  
mailtje naar slaapplaats@biton.nl. Er is maar een beperkt aantal  
plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij!
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