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Volante jaarvergadering 2015 gehouden op 3 oktober 2015 
 
Aanwezig: Bestuursleden Marjolein Kool, Jeroen van Gend, Roel Mangnus en Ad van Son + 25 leden 
Afwezig met bericht: 
Jan Wout v.d. Vuurst, Hans Vosbeek, Jan Koopman, Jacob Eelkema, Bert de Graaff, Stefan Treep, 
Ton Hermus, Koen Lau en Sijmen Tielen. 
 

 
1. Opening: 
Roel opent de vergadering om 13:40 uur en heet iedereen welkom. 
 

2. Activiteiten 2014/2015 en 2015/2016: 

 Najaarsevent 2014 Scania Zwolle 

 Jaarreünie 

 Volante Rally 2015 

 Bedrijfsbezoek Inalfa 

 Diploma-uitreikingen bij HAN Automotive (2x) 

 Volante Motortoertocht 2015 

 Volante Kart Cup 2015 

De activiteiten voor 2016 zullen tegen het einde van het jaar zo veel als mogelijk vastgelegd worden 
en in de jaarkalender geplaatst worden. Ideeën zijn Rally, Motortoertocht en Kart Cup ook in 2016 te 
houden met bedrijfsbezoeken waarbij aan VDL NedCar en Tesla gedacht wordt. Ingangen bij deze be-
drijven en ideeën voor mogelijkheden voor bedrijfsbezoeken zijn meer dan welkom. 
 

3. Financiën: 
De financiële situatie is redelijk stabiel. Het totale saldo is licht gegroeid. Door de invoering van SEPA 
is het incasseren van de contributie in 2014 moeizaam verlopen. De achterstand is voor een groot 
deel inmiddels ingelopen. 
 

4. Bestuur: 
Roel legt de organisatie van Volante uit met een bestuur en daarnaast een activiteitencommissie, een 
PR-commissie en de kascommissie. Koen Lau is aftredend als bestuurslid/voorzitter PR-cie. Vanuit 
het bestuur is Robert Jan de Bree voorgedragen als kandidaat. Er zijn geen tegenkandidaten en Ro-
bert Jan wordt in het bestuur verwelkomd. Robert Jan geeft de aanwezigen kort info over zijn persoon 
en de relatie met Automotive en Volante. 
Volgend jaar loopt de tweede termijn van penningmeester Marjolein Kool en voorzitter activiteitencom-
missie Jeroen van Gend af. Er wordt nu al een beroep gedaan op de aanwezigen om te overwegen 
een functie op zich te nemen of na te denken over geschikte opvolgers. 
 

5. Rondvraag: 
Maurice Goselink mist een platform waarop hij in contact kan komen met andere afgestudeerden. Han 
Automotive werkt momenteel aan een webomgeving met de gegevens van afgestudeerden (digitalise-
ring van gegevens jaarboek). Er zal begonnen worden met imp[ort van de bekende gegevens met in 
de toekomst zaken als een foto, expertisegebieden e.d. Dit met een account voor elke afgestudeerde. 
 

6. Sluiting: 
Om 14.15 sluit Roel de vergadering en neemt Maarten Buitenhuis het woord om de aanwezigen te in-
formeren over Tachyon. 

 


