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Contact Volante 

www.han.nl/volante  

volante.autotechniek@han.nl  

  

 

Contact HAN Automotive 

Info.automotive@han.nl 

Stage: 

Stage.autotechniek@han.nl 

Afstuderen: 

Afstuderen.automotive@han.nl 

 

Agenda:   
·    24-3 Alumni event HAN 
.    28-03 Open Dag, Arnhem 
·    18-04 Volante Rally 2015 
·    03-10 Najaarsevent 

 

 

 

 

  

 

 

2015 een jaar met veel Volante activiteiten 
Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen maar toch heeft Volante alweer 

haar eerste evenement georganiseerd. We hebben in 2015 plannen voor een 
aanzienlijk aantal evenementen, denk hierbij aan: 

 Bedrijfsbezoeken waarvoor we met enkele bedrijven in gesprek zijn 

 Volante Rally 2015 op 18 april a.s. 

 Motortoertocht(en) 

 Najaarsevent met combinatie van bedrijfsbezoek en jaarvergadering. 

Dit jaar op zaterdag 3 oktober bij Tachyon Motorsport in Soest. 
 Volante Kart Cup 2015 

Zoals je ziet is er voor elk wat wils. Graag ontmoeten we je bij onze 

activiteiten! 

Jaarreünie 2015 
Op 19 januari heeft Volante 
een reünie georganiseerd en 

wel voor de gediplomeerden 
uit de kalenderjaren 2000 t/m 

2006 en 2010 t/m 2013. 
De deelnemers werden om 

17.30 uur ontvangen met een 

maaltijdbuffet. Er werden 
meteen herinneringen 

opgehaald. Vervolgens werd 
er kort info gegeven werd over 

de HAN en specifiek over wat 

HAN Automotive als opleider 
met zijn labs, Automotive Works en lectoraten voor afgestudeerden en 

bedrijven kan betekenen. Ook werd voor de deelnemers die nog geen lid waren 
uitleg gegeven over onze alumnivereniging. Karel Kural verzorgde een lezing 

getiteld “LZV & Driver” waarbij aan bod kwam wat de gevolgen kunnen zijn van 

een verkeerde interpretatie van het voertuiggedrag bij LZV ’s. Studenten gaven 
vervolgens in onze laboratoria uitleg over HAN Hydromotive, e-Bike, de PLUTO-

proefstand voor hybride aandrijvingen en het ADVICE-project. Lees meer ….. 

Volante Rally 2015 op 18 april 
Op zaterdag 18 april organiseren we de 

zesde editie van de Volante Rally. De start 

is gepland bij Imparts in Ede. Na een leuke 
rit waarmee je weer een aantal prachtige 

locaties aandoet eindigt de Volante Rally 
met de prijsuitreiking en borrel in de 

omgeving van Amersfoort. Je kunt je hier 

inschrijven.  

http://www.han.nl/volante
mailto:volante.autotechniek@han.nl
mailto:Info.automotive@han.nl
mailto:Stage.autotechniek@han.nl
http://specials.han.nl/themasites/alumni-tech/volante/nieuws/nieuwsberichten/reuniebijeenkomst-19-1-ge/index.xml
https://docs.google.com/forms/d/1C1bHHM6o3DU7vIhCfta44XpX6gFEb_4Ov9SSMbl7rAs/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1C1bHHM6o3DU7vIhCfta44XpX6gFEb_4Ov9SSMbl7rAs/viewform
https://www.facebook.com/alumniverenigingvolante


Wil je meer lezen kijk dan op de site…. 

 

Foto’s voor  “Nostalgic Friday” 
Sinds begin 2014 publiceren we op onze Facebookpagina onder het motto 

“Nostalgic Friday” elke vrijdag een aantal foto’s uit de “oude doos”. We 
publiceren Klassenfoto’s, foto’s van gebouwen en belangrijke gebeurtenissen. 

Onze bronnen raken binnenkort op. Heb je leuke foto’s die we via onze FB-
pagina kunnen delen dan ontvangen we die graag op 

volante.autotechniek@han.nl. 
 

 
Contributie 2014 & 2015 
De contributie voor het kalenderjaar 2015 bedraagt wederom 10,00 €. Ook dit 
jaar willen we je weer op de hoogte te brengen over de momenten waarop we 

de contributie gaan innen. I.v.m. beperkingen op het aantal gelijktijdig uit te 
voeren incasso’s zullen wij het innen van de contributie gespreid over het jaar 

doen plaatsvinden. Iedere 28ste van de maand wordt een contributie-in-

moment waarop voor een deel van de leden de contributie voor 2015 wordt 
afgeschreven. 
  
Door problemen met SEPA / IBAN kan het zijn dat afgelopen jaar geen 

contributie is afgeschreven. Deze contributie over 2014 zullen we alsnog in 
februari en maart gaan innen. 
 

HAN Alumni event Arnhem 
Op 24 maart organiseert de HAN 
haar eerste alumni event voor 

afgestudeerden in Arnhem. Het 
centrale thema is: duurzaam;   van 

duurzame inzetbaarheid tot 

duurzame ontwikkeling en duurzaam 
ondernemen. Onderdeel van het 

programma is de Ja-Maar 
omdenkshow door Berthold Gunster. 

Ja-maar® staat gelijk aan het 

denken in beperkingen, de beren op 
de weg zien. Het tegenovergestelde is Ja-en, ofwel omdenken: een manier van 

denken waarmee je van een probleem een mogelijkheid maakt. 
Beer op de weg? Give him a hug. Berthold Gunster zal tijdens dit alumni-event 

een wervelende omdenkshow verzorgen en u laten kennismaken met omdenken 
en veranderingen. Voor meer info zie de HAN-site. 

 
 

 

http://specials.han.nl/themasites/alumni-tech/volante/activiteiten/volante-rally-2015/
https://www.facebook.com/alumniverenigingvolante?ref=hl
mailto:volante.autotechniek@han.nl
http://www.han.nl/start/corporate/nieuws/agenda/_items/han-alumni-event-arnhem/

