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

Terugblik 2015
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Contact HAN Automotive
Info.automotive@han.nl

Stage en afstuderen:
Stage.autotechniek@han.nl

Agenda:

· 16-01 Open Dag HAN Arnhem
· 16-02 Open Avond Deeltijd
Arnhem
· 19-03 Open Dag HAN Arnhem

Zoals in bovenstaand collage te zien is sluiten we een jaar met veel activiteiten
af. We organiseerden:
• Een reünie voor een aantal afstudeerjaren
• De Volante Rally 2015
• Bedrijfsbezoek aan Inalfa Roof Systems
• De Volante motortoertocht 2015
• Volante kart Cup 2015
• Najaarsevent met jaarvergadering en bedrijfsbezoek aan Tachyon
• Bedrijfsbezoek aan Nooteboom met een recordaantal deelnemers
• Deelname aan het BE’ER MVO symposium
Je kunt meer lezen over deze activiteiten op de nieuwspagina van onze site.

Bedrijfsbezoek Nooteboom

1B

Voor ons laatste bedrijfsbezoek van 2015 gingen we naar Nooteboom Trailers in
Wijchen. De deelname overtrof onze stoutste verwachtingen, nog niet eerder
hadden we tijdens een bedrijfsbezoek 80 deelnemers. De organisatie vanuit het
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bedrijf was super en de bijeenkomst zeer informatief met ruime gelegenheid om
te netwerken. Wil je weten wat er gebeurde lees dan het verslag en bekijk de
foto’s op Facebook.

MVO symposium BE’ER
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Op dinsdag 8 december namen een 30-tal leden deel aan een BE’ER-symposium
op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Tijdens deze
bijeenkomst gaf HAN Automotive docent Peter Mesman een presentatie over de
technische achtergronden van de uitstoot van een auto met verbrandingsmotor.
Vooral de veel besproken CO2 en NOX emissies werden zonder college
“Chemische verbranding” uitgelegd. Dit was de eerste keer dat we
samenwerkten met een collega alumnivereniging van de HAN, een
samenwerking die ons zeer goed bevallen is. Meer lezen….

Activiteiten 2016

We zijn de plannen voor 2016 al handen en voeten aan het geven. Een aantal
activiteiten zullen wegens succes geprolongeerd worden in de eerstvolgende
Nieuwsbrief van eind januari 2016 zullen we je nader informeren.
We hopen jullie allemaal op onze activiteiten te ontmoeten en wensen je,
namens het Volante bestuur, een gezond en succesvol 2016 toe.

