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Terugblik Volante Rally 2011
Op 9 april was het zover. De 2e editie van onze Volante Rally.
Bij prachtig weer vertrokken 38 equipes vanaf HAN Automotive. De deelnemers
hadden eerst gelegenheid om de hogeschool tijdens de Open Dag te bekijken. Na
de instructie viel de startvlag en reden de bijzondere auto's door de omgeving van
Arnhem. Lees meer… en/of bekijk de foto’s

Diploma-uitreiking
De belangrijkste dag in het leven als ingenieur: De overhandiging van zijn diploma.
Op 30 juni jl hebben wij weer 71 nieuwe collega autotechnisch ingenieurs
gekregen. Na de traditionele groepsfoto, de intrede van de jonge ingenieurs en de
toespraak door Ivar ten Tuijnte van MAN Truck en Bus was dan eindelijk het
moment van het in ontvangst nemen van de diploma’s. Opmerkelijk is dat er dit
jaar twee studenten zijn afgestudeerd met het maximaal haalbare cijfer: een 10. De
diploma uitreiking is afgesloten met de eerste netwerkborrel van deze nieuwste
lichting collega’s, van wie er 46 direct lid zijn geworden van Volante. Bekijk de
foto’s op onze site.

Site vernieuwd
De Volante site (www.han.nl/volante) is geheel vernieuwd. We hebben getracht de
toegankelijkheid verder te verbeteren en denken hierdoor meer opties en
uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst te kunnen realiseren. We hebben nu
de mogelijkheid fotoalbums direct op de site te plaatsen ook kunnen bedrijven in
de gelegenheid gesteld worden om (klein en niet hinderlijk) te adverteren.
Heb je suggesties voor verdere uitbreiding: mail dan naar
volante.autotechniek@han.nl

Bedrijfsbezoek Mitsubishi Turbochargers.
Op donderdagmiddag 8 september (week 36) zullen wij een bezoek brengen aan
Mitsubishi Turbochargers te Almere. Mitsubishi is sinds 1989 in Almere gevestigd
en is onderdeel van het Japanse Mitsubishi Heavy Industries Ltd. De Turbo Divisie
voorziet, als belangrijke producent en leverancier voor de Europese autoindustrie,
jaarlijks bijna twee miljoen motoren van een turbocharger. Opdrachtgevers zijn
onder meer Peugeot, Renault, BMW, Volkswagen en Ford.

19-11 Open dag HTS-A

Meer informatie en inschrijven….

Najaarsevent 2011
Zoals de traditie het voorschrijft zal ook dit
jaar weer op de 2e zaterdag van oktober (8
oktober) het Volante najaarsevent
georganiseerd worden, ditmaal in het
Louwman museum te Den Haag.

Alhoewel we het programma nog niet vrij
willen geven kunnen we al wel in deze
vooraankondiging prijs geven dat de
aanvang om 10.00 uur zal zijn en de dag
afgesloten zal worden met een
netwerkborrel. Het bestuur zal
verantwoording afleggen tijdens de
jaarvergadering en sprekers zullen ons
meevoeren in hun visie. Natuurlijk is
voldoende tijd ingeruimd om het museum
te bezoeken. Meer lezen…
Spoedig zal de officiële uitnodiging in
jullie mail-bus verschijnen.

Reünies
Uit verschillende wandelgangen vernemen
wij dat er behoefte bestaat bij leden en niet
leden om reünies te organiseren. De HAN
en Volante willen aanbieden om de
helpende hand te verlenen in de organisatie
van zo’n bijeenkomst. Indien gewenst
kunnen jullie je melden bij
volante.autotechniek@han.nl

