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Najaarsevent 2013.
12 oktober heeft Volante haar jaarvergadering gekoppeld aan een
bedrijfsbezoek bij Saker in Etten-Leur. Zoals bij alle bijeenkomsten van Volante
stond netwerken hoog in het vaandel en met de grote opkomst vond men
elkaar snel. De ambiance en gastvrijheid van Saker gaf daar ook volop
gelegenheid voor. Na een goed verzorgde lunch startte het programma.
Voor een volle zaal opende Reinier Regter voor het laatst de vergadering en
werd verslag gedaan van het afgelopen jaar. Hoogtepunten van het afgelopen
jaar en plannen voor het komende jaar zijn gepresenteerd. Voor voorzitter
Reinier Regter en secretaris Hans Vosbeek viel toen het doek. Na een
bestuursperiode van elk 5 jaar was aftreden statutair noodzakelijk. Unaniem
werden de nieuwe voorzitter Roel Mangnus en secretaris Sijmen Tielen gekozen.
Reinier en Hans zijn oprecht met bloemen en drank bedankt voor alle
inspanningen die zij de afgelopen jaren hebben geleverd. Zij zijn een
belangrijke drijfveer geweest voor het succes van de Alumnivereniging tot op
heden! Roel Mangnus kon de vergadering sluiten, wij wensen hem en Sijmen
veel succes in de komende jaren.
Na de vergadering heeft Gerrit
Meijer een presentatie
gegeven over het ontstaan en
de huidige activiteiten van
Saker. Racen betaalbaar
maken voor een breed
publiek. Veel zelf doen,
prachtige kwaliteit, grote
betrouwbaarheid en
ongelofelijk veel plezier! Alles
werd bekeken, zelfs enkele
senioren vouwden zich in een
Saker om te ervaren hoe de
zitpositie is. Er zijn zelfs
afspraken gemaakt voor een proefrit. Binnenkort een Alumnus in een Saker?
Dat netwerken belangrijk is voor alumni bleek uit de bijzonder geanimeerde
borrel. Jaargenoten vonden elkaar, oud en jong deelden ervaringen en
vacatures en ambities werden uitgewisseld. We danken Saker voor de prachtige
gelegenheid om het bedrijf van binnen uit te bekijken. Het was weer een mooie
dag!

Dakar 2014
De HTS Autotechniek staat voor de
grootste uitdaging in haar historie en
we hebben jouw steun daarbij nodig.
Na succesvolle testritten met ons
eigen Rally Raid HAN Go-4 Dakar
voertuig in Rusland en Marokko zijn
we ons aan het opmaken voor “Le
Dakar”. Momenteel zijn 5 studenten

het voertuig aan het prepareren en worden de laatste modificaties aangebracht.
Wij zijn er klaar voor, het voertuig is er klaar voor, het volledige budget is
echter nog niet rond. Wij zoeken nog 12 sponsoren die een bijdrage van € 5000
(of meer) kunnen en willen geven om daarmee voor voldoende (extra)
studenten dit avontuur mogelijk te maken. In de bijgevoegde Sponsorpropositie
is alles terug te lezen.
Wij rekenen er op dat jij als Alumnus en jouw bedrijf die de autotechniek en de
opleiding een warm hart toedragen dit document willen lezen en willen
bespreken met de beslissingsbevoegden.
Voor de toekomst is het noodzakelijk dat we veel nieuwe studenten kunnen
opleiden. Juist door deelname aan “Le Dakar” zullen we veel publiciteit gaan
maken en veel nieuwe studenten (nationaal en internationaal) kunnen
aantrekken.

