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In deze editie 
·   Open dag HAN Automotive 

·   Jaarreünie ’90-’96  

·   Volante rally 

·   Lidmaatschap Volante 

.   Facebookpagina Volante 

.   Overige activiteiten 2016 

 

 

 

 

 

Contact Volante 
www.han.nl/volante  

volante.autotechniek@han.nl  

  

 

Contact HAN Automotive 
Info.automotive@han.nl 

Stage en afstuderen: 
Stage.autotechniek@han.nl  

 

Agenda:   
·    19-03: Open dag HAN 

Automotive 
·    19-03: Jaarreünie alumni 

1990-1996 
·    09-04: Volante rally 
 

 

 
Wat later dan de bedoeling was, ontvangen jullie dan de eerste nieuwsbrief van 
Volante voor 2016. In deze editie blikken we o.a. alvast vooruit op de komende 
activiteiten. 

Open dag HAN Automotive 
Op 19 maart a.s. opent HAN Automotive de deuren om iedereen die 
geïnteresseerd is in het volgen van deze opleiding de gelegenheid te geven zich 
goed te informeren over de inhoud van de opleiding, de sfeer in de school te 
proeven en niet te vergeten kennis te maken met het bevlogen management- 
en docententeam en de gewaardeerde ondersteunende medewerkers. Ook voor 
Volante leden is de open dag bij uitstek dé gelegenheid zich te laten informeren 
over de nieuwste ontwikkelingen die er binnen de school spelen. De deuren van 
de school zijn tussen 10:00u en 15:00u geopend. Adres: Ruitenberglaan 29 in 
Arnhem. 
 

 
Sfeerimpressie open dag HAN Automotive (januari 2015)              bron: HAN 

Jaarreünie tijdens open dag  
De voorgaande edities van de jaarreünie waren succesvol te noemen. Deze keer 
zijn afgestudeerde HTS’ers Autotechniek welkom die in de jaren 1990 tot en 
met 1996 zijn afgestudeerd. Volante zorgt voor een leuk programma. Nadere 
info volgt via de mail die naar alle betrokken alumni zal worden verzonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees verder op de volgende bladzijde 
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 Volante rally  
Op 9 april a.s. is het weer zover. Traditioneel staat de 2e zaterdag in april in het 
teken van de Volante rally. Inschrijven voor de zevende editie is nu mogelijk via 
het online formulier. De inschrijving sluit 25 maart of eerder indien het 
maximaal aantal equipes bereikt is. De volledige informatie kun je in de bijlage 
vinden. Blokkeer alvast 9 april in je agenda en schrijf je nu in! 

 
Sfeerimpressie Volante rally 2015                                             bron: Volante 

Lidmaatschap Volante 
Goed nieuws over het lidmaatschap: ook in 2016 zal het lidmaatschap van 
Volante  € 10,- per kalenderjaar bedragen en daarmee ongewijzigd blijven ten 
opzichte van vorig jaar. Houd er rekening mee dat binnenkort zal worden 
begonnen met het automatisch incasseren van het lidmaatschapsgeld. Mocht 
het rekeningnummer, waarvan wordt geïncasseerd, gewijzigd zijn, geef dit dan 
s.v.p. door aan de penningmeester van Volante, Marjolein Kool. 
(marjoleinkool@hotmail.com) . 

Facebookpagina Volante 
De facebookpagina van Volante zal zeer binnenkort nieuw leven ingeblazen 
worden. Gezien het aantal likes (momenteel slechts zo’n 300) is dit ook nodig. 
Regelmatig zullen er o.a. interessante wetenswaardigheden over de huidige 
Automotive opleiding worden gepubliceerd.  
 

Overige activiteiten 2016 
We hebben voor 2016 nog een aantal activiteit in de planning. Denk aan 
bedrijfsbezoeken, de motortoertocht en de Volante kart cup 2016. Data die al 
vastliggen zijn: 

• Volante motortoertocht 2016 zaterdag 11 juni 2016. 
• Volante kart cup 2016 zaterdag 17 september. Stel alvast een team 

samen om deel te nemen. 

 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/18LXYDhTXZtx0hMO6DPT6OvU8ziqMbwF9QgYhQhUl51s/viewform
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