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Najaarseditie Volante Nieuwsbrief
Het is even stil geweest maar nu de zomervakantie weer voorbij is pakt ook
Volante de draad weer op. Binnenkort hebben we ons najaarsevent waarover
meer in deze nieuwsbrief. Graag willen we dit najaar en komend voorjaar ook
nog enkele bedrijfsbezoeken gaan organiseren. Heb je mogelijkheden om
Volante te ontvangen of suggesties dan horen we het graag

Volante Rally 2012 op 14 april
Contact Volante
www.han.nl/volante
volante.autotechniek@han.nl

Contact HAN Automotive
Info.automotive@han.nl

Stage en afstuderen:
A.vanSon@han.nl

Agenda:

· 13-10 Volante najaarsevent
· 10-11 Open dag HTS-A
· 22-11 Lightweight symposium

Op zaterdag 14 april organiseerden we de derde editie van de Volante Rally.
De start en finish vonden plaats in Ede. Ook deze editie waren de weergoden
ons gunstig gezind. Het was een prachtige dag met een leuke rit. Na afloop
maakten veel deelnemers gebruik van de mogelijkheid om de dag met een
gezamenlijke maaltijd af te sluiten.
Meer lezen op de site….

Volante Najaarsevent op 13 oktober

Op zaterdag 13 oktober organiseren we het Volante najaarsevent 2012. Omdat
de opleiding 70 jaar geleden in Apeldoorn is gestart hebben we voor het thema
“Oud en Nieuw” gekozen. Graag ontvangen we jullie in The Gallery te Brummen.
Meer informatie over deze dag kun je lezen in de uitnodiging in de bijlage en
lezen op de activiteitenpagina van onze site. Je kunt je aanmelden via het online
formulier.

Verkiezing bestuursleden

Nu Volante al een aantal jaren bestaat komen we ook in de situatie terecht
waarin we bestuursleden krijgen die aftreden.
Tijdens de algemene vergadering zal gestemd worden over een bestuurswissel:
Marc Blom, onze penningmeester, zal dit jaar afzwaaien, waardoor er een
nieuwe penningmeester gekozen zal worden. Reeds één Volante-lid heeft zich
hiervoor gemeld, maar uiteraard kunnen ook andere leden reageren en
deelnemen aan de verkiezing.
Interesse? Meld je dan aan, ook voor eventuele vragen, op ons centrale
mailadres volante.autotechniek@han.nl.

