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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: 
·    05-02 Open Avond HTS-A 

·    13-02 Diploma-uitreiking 

·    12-03 Open Avond HAN 

               Werken & leren 

·    12-04 Open dag HTS-A 

·    12-04 Volante Rally 2014 

 

 

  

  

 

Volante update. 
We kunnen weer terugkijken op een succesvol 2013 met zeer geslaagde en 

gezellige evenementen.  
 

2013 is ook het jaar waarin twee bestuursleden van het eerste uur het stokje 

hebben overgedragen aan een nieuwe lichting. Namens Volante, Reinier Regter 
en Hans Vosbeek hartelijk dank voor het initiatief nemen en al jullie 

inspanningen om Volante mogelijk te maken. 
Sinds de bestuurswissel in oktober is er achter de schermen gewerkt om de 

doelen en ambities van Volante aan te scherpen. Wat houd dat dan in? 

 Groeien naar 1000 leden 

 Meer betrokkenheid realiseren bij aankomend en nieuwe leden 

 Introduceren van nieuwe kwalitatieve evenementen met hoge fun 

factor! 
 Nog beter in contact te staan met onze leden 

 

So what’s new?! 
 Een kartcompetitie waar ieder zijn racetalent kan beproeven 

 Een motortoertocht voor alle liefhebbers van tweewielers 

 6 keer per jaar een nieuwsbrief  

 Een mooie Volante Facebookpagina (per 2014) met leuke content en 

foto’s van alle evenementen 

 
Om dit te realiseren is er voor de PR- en Activiteitencommissie versterking 

aangetreden. Luuk Potze en Marcel Zuidgeest versterken de PR en Remco 

Wonink gaat  de activiteitencommissie helpen. Namens Volante van harte 
welkom!  

 
Wij kijken met heel veel plezier uit naar 2014.  Een jaar waarin we samen met 

jullie gaan genieten van gezellige evenementen plus mooie en tevens 
interessante bezoeken aan bedrijven uit onze branche.  

 

Het team van Volante wenst u een prettige Kerst, een feestelijke jaarwisseling 
en een voorspoedig 2014. Wij horen en zien jullie graag weer in 2014! 
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