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Najaarsevent 2010, laatste kans
We staan op het punt de inschrijving voor het najaarsevent van 9 oktober te
sluiten:

•
•

Contact Volante

Inschrijven voor de training voertuigbeheersing (voor de
gereduceerde prijs van € 99,-) kan nog voor enkele leden. Wil je nog
deelnemen bel dan eerst met Ad van Son (026-3849323)
Voor het middagprogramma (lezingen/rondleiding/borrels) ad € 15,kun je je nog inschrijven t/m donderdag 30 september

Nadere info en het inschrijfformulier kun je hier vinden.

www.han.nl/volante
volante.autotechniek@han.nl

Algemene leden Vergadering
De agenda die het bestuur voorstelt luidt:
1.

Opening

Contact HAN Automotive

2. Toelichting samenstelling bestuur

Info.automotive@han.nl

3. Doelstellingen van de vereniging

Stage en afstuderen:

4. Terugblik 2009 en 2010

A.vanSon@han.nl

Agenda:
• 05-10 Engineer your Career
• 09-10 Volante najaarsevent
• 26-10 Excursie DAF Trucks
• 27-11 Open dag HTS-A
• 12-02 Open dag HTS-A
• 09-04 Volante rally 2011
• 09-04 Open dag HTS-A

5.

Update Activiteitencommissie en PR-commissie

6. Financiën
7.

Rondvraag

8. Sluiting
Wil je nog andere punten aan de orde brengen stuur dan uiterlijk 6 oktober
even een berichtje naar volante.autotechniek@han.nl

Excursie naar DAF Trucks op 26 oktober
Op 26 oktober organiseren we ons eerste bedrijfsbezoek. Voor 33 leden biedt DAF
Trucks de gelegenheid de productie te bekijken waarna we nog het DAF Museum
of het motorenlab. zullen aan bezoeken. Welke van de twee mogelijkheden het
wordt zal later bekend gemaakt worden.
Het programma:
13.00 uur Ontvangst koffie / thee
13.15 uur Bedrijfsfilm
13.45 uur Rondleiding door de productiefaciliteiten
14.45 uur Motorenlab. of DAF Museum
15.45 uur Einde programma
Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier

Wil je de Volante nieuwsbrief in het vervolg niet meer ontvangen stuur dan een mail naar
volante.autotechniek@han.nl om je af te melden.

