
    

 

  
Nieuwsbrief  

Datum Jaargang 5, nummer 1 

In deze editie 
·   Vooruitblik rally 

·   What happened to? 

·   Vacature service Volante 

·   Incasso lidmaatschap 

 

 

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 

 

 

  

  

 

What’s new?! 
Per 2014 krijgt de Volante nieuwsbiref een aantal nieuwe onderdelen. In elke 

nieuwsbrief wordt er een oud HTS-A student aan het woord gelaten. Ook is er 
door de PR commissie een Facebook pagina opgezet waar we met regelmaat 

leuke en belangrijke berichten zullen delen. Dit is ook een perfect platform om 
up to date te blijven over de nieuwe Volante evenementen. Dit jaar wordt er 

naast de Volante Rally ook een motortoertocht en een kart evenement 

georganiseerd. Wij kijken met veel plezier uit naar deze evenementen en hopen 
dan ook weer veel leden te mogen verwelkomen. 

 
              Like de Volante Facebook pagina:  

              https://www.facebook.com/alumniverenigingvolante  

Voorkondiging Rally 12-04-2014 
Op zaterdag 12 april organiseren we de vijfde editie van de Volante Rally. De 

start is weer gepland op de HTS Autotechniek. Na een leuke rit waarmee je 
weer een aantal prachtige locaties aandoet eindigt de Volante Rally in Ede bij 

het vertrouwde Impart met de prijsuitreiking, een borrel en een maaltijd voor 
de liefhebbers. De volledige informatie volgt binnenkort en dan start ook de 

inschrijving. 

What happened to? 
In deze rubriek laten we oud HTS Autotechniek leden aan 

het woord over HTS-A en hun carriere en ambities. In de 
eerste editie van “What happened to?” is Wessel 

Berkman van The Brown Paper Company geïnterviewd. 
Benieuwd naar wat Wessel doet en waar hij graag in rijd 

naast zijn trouwe Bakfiets… Lees het interview op de 
site… 

Vacature service Volante 
 

Als lid van Volante kun je je aanmelden voor onze vacatureservice. Je ontvangt 

dan min of meer regelmatig een overzicht van de bij de opleiding bekende 
vacatures met een exemplaar van de vacatures die we digitaal, van relaties, 

hebben ontvangen. Vaak betreft het zelfs vacatures die nog niet elders 
gepubliceerd zijn. Je kunt je voor de Volante vacatureservice aanmelden door 

een mailtje te sturen naar ons e-mailadres volante.autotechniek@han.nl 

Incasso lidmaatschap - SEPA 
Volante gaat met SEPA over op de Euro-incasso. Heeft u destijds een 

incassoformulier getekend, dan blijft deze gewoon geldig zodat wij de 

contributie kunnen innen. Wel krijgt u van ons bij de eerst volgende incassering 
die wij bij u uitvoeren een incasso-ID. Deze is voor elk lid uniek en is terug te 

vinden op uw bankafschrift. 

Jaarlijks kondigen wij aan op welke datums wij gaan incasseren. Dit jaar zal dat 
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zijn op: 21 januari, 25 maart, 27 mei, 23 september, 25 november en23 

december. 

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

  



What happened to: 
In deze rubriek laten wij oud studenten van de HTS Autotechniek kort aan het woord. Dit keer: 
Naam: Wessel Berkman  

Leeftijd: 46 jaar 

Afstudeerjaar: 1991 

Richting: W (Bedrijfskundig) 

Functie: DGA, ondernemer en investeerder 

Werkzaam bij: The Brown Paper Company 

   

Welke positieve herinnering heb je aan de HTS Autotechniek? 
De leukste en meest pragmatische school die er is, leuker dan de universiteit 
 

En welke vervelende herinnering? 
In mijn tijd zat de school nog in Apeldoorn en dat betekende dat 99% man was, ik heb begrepen dat de 
verhoudingen op de HAN Campus in Arnhem wel anders zijn. 
 

Kun je iets over je werk/jouw bedrijf vertellen? 
Ons bedrijf zorgt er voor dat onbenut potentieel binnen organisaties, potentieel dat er al is, 
ingeschakeld gaat worden en ten volle tot z’n recht kan komen. Met onze dienstverlening streven wij 
er naar dat het bedrijf de nummer 1 in de sector gaat worden. 
 

Waar ben je trots op? 
Dat wij na 15 jaar op de 12e plaats staan van een overzicht van de 100 beste adviesbureaus van 
Nederland. The Brown Paper Company wordt in dit onderzoek onder Nederlandse managers o.a. 
sterk gewaardeerd om haar inhoudelijke kennis, flexibiliteit en prijs/kwaliteitsverhouding. 

 

Wat is je favoriete vervoermiddel? 
Een fiets van de fietsfabriek of mijn 512 BB, een echter oer auto met 12 carburateurs (Ferrari) 
 

Wat zou je in jouw vakgebied graag willen veranderen?  
Dat traditionele bestuurders van grote organisaties weer een droom en ambitie creëren voor medewerkers 
zonder concessies te doen. Kortom, passievolle bedrijven.  

 
Wat zou je in deze rubriek nog willen melden? 
Ga niet slapen voordat je de beste bent in jouw vakgebied en doe er alles aan om de beste te blijven. 

 
 
 


