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Voorwoord
De lente is begonnen en we hebben al van vele zonnestralen mogen genieten.
Het is weer tijd voor mooie activiteiten. We gaan met Volante een bezoek
brengen aan Wärtsilä marktleider in scheepsmotoren. En het wordt weer tijd om
de auto’s en motoren uit de winterstalling te halen. We beginnen weer goed
met de Volante rally. Hopelijk zien we u snel op een Volante evenement!
Like de Volante Facebook pagina:
https://www.facebook.com/alumniverenigingvolante

Vooruitblik Volante rally

Contact HAN Automotive
Info.automotive@han.nl

Stage en afstuderen:
A.vanSon@han.nl

Agenda:
·

12-04 Open dag HTS-A

·

12-04 Volante Rally 2014

·

Mei Wärtsilä

Bijna is het dan 12 april de datum waar we lang naar uitgekeken hebben. De 5e
editie van de volante rally het 1e lustrum. Dit jaar is de opkomst ongekent groot
met bijna 50 equipes aan de start. De Volante Rally 2014 start vanaf HAN
Automotive in Arnhem en brengt ons via een mooie route met wat
hoofdbrekens naar Imparts in Ede. Waar we afsluiten met een borrel en een
barbecue. Hopelijk lacht ook dit jaar de zon ons weer stralend tegemoet!

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

Vacture Volante PR cie
Wij zijn opzoek naar een enthousiast Volante lid die de PR commissie wilt
versterken met het oog om later de voorzitter van de PR commissie te
vervangen. Bent u een communicatief talent en wilt u uw ervaring en netwerk
vergroten. De PR commissie verzorgt berichten, website, nieuwsbrief en alle
sponsor en promotionele activiteiten met betrekking tot Volante. De
tijdsbelasting bedraagt ca. 1 avond per maand. Heb je interesse neem contact

op via: volante.autotechniek@han.nl

What happened to?
Jeff Bolders – Algemeen directeur Arval B.V.
Jeff Bolders – Algemeen directeur Arval B.V
Welke positieve herinnering heb je aan de HTS Autotechniek?
Dat ik mij echt op mijn plek voelde. Het was een gezellige, kleine gemeenschap: ik had
goed contact met iedereen. Dat kon ook makkelijk, omdat we met z’n allen op de campus
woonden. We deden samen boodschappen, kookten voor elkaar, enz.

En welke vervelende herinnering?
Jeff Bolders
·

Leeftijd: 63 jaar

·

Afstudeerjaar: 1976

·

Richting: Autotechniek

Contact Volante
www.han.nl/volante
volante.autotechniek@han.nl

Ik heb geen vervelende herinnering, wel een spannende. Ik belde met de HTS om te
vragen of ik geslaagd was voor mijn examen. Mijn klassenleraar wilde niets zeggen, omdat
ik niet zo vaak in zijn les verschenen was. Dus moest ik helemaal van mijn woonplaats
Rotterdam naar Apeldoorn rijden om er achter te komen. Gelukkig was de uitslag positief.

Kun je iets over je werk/jouw bedrijf vertellen?
Ik ben ruim 10 jaar algemeen directeur bij Arval, een autoleasemaatschappij die ik in 1989
oprichtte met vier managementcollega’s van Auto Lease Holland. Voor mijn algemeen
directeurschap doorliep ik diverse operationele managementfuncties. Die hadden direct
raakvlak met de opleiding.

Waar ben je trots op?
De HTS heeft mij geholpen om te bereiken waar ik nu sta in mijn carrière. Dit
betekent mijn autotechnische kennis en commerciële kijk op de branche in mijn
dagelijkse werk combineren.

Wat is je favoriete vervoermiddel?
Contact HAN Automotive

De auto en / of motor.

Info.automotive@han.nl

Wat zou je in jouw vakgebied graag willen veranderen?

Stage en afstuderen:

Wetgeving die mobiliteit in bredere zin aantrekkelijk maakt.

A.vanSon@han.nl

Wat zou je in deze rubriek nog willen melden?
De opleiding is met zijn tijd meegegaan, afgestudeerden zijn kansrijker dan ooit.

Agenda:
·

12-04 Open dag HTS-A

·

12-04 Volante Rally 2014

·

Mei Wärtsilä

