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De laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie staat weer bol
van interessante informatie. Het bestuur van Volante nodigt
jullie allemaal uit om deze nieuwsbrief met belangstelling te
lezen. Een speciale vermelding verdient dit keer het
komende najaarsevent met uiteraard hieraan gekoppeld de
traditionele jaarvergadering.

Terugblik motortoertocht
Op 11 juni jl. werd alweer de 4e Volante motortoertocht
gehouden. Organisator Ton Hermus had een prachtige rit met
interessante stops uit de hoge hoed getoverd.
Het verslag van deze bijzondere dag is te lezen door deze link te volgen.

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:
· 13-07 Diploma-uitreiking HAN
Automotive
· 17-09 Volante Kart Cup
· 01-10 Najaarsevent
.

Terugblik bezoek DAF motorenlab
Alumnivereniging Volante krijgt niet vaak zo’n mogelijkheid in de
schoot geworpen. Deze kans werd op 15 juni jl. dan ook met
beide handen aangegrepen. Uiteraard bedanken we medeorganisator Yacht voor de geboden mogelijkheid.
Hoewel het lijkt alsof de traditionele verbrandingsmotor op z’n laatste benen loopt, is
hiervan bij DAF nog weinig te merken, getuige het verslag van deze happening, dat via het
volgen van deze link DAF motorenlab te vinden is.

Diploma-uitreiking aan nieuwe HAN
Automotive ingenieurs
Traditioneel wordt het studiejaar afgesloten met een diplomauitreiking, waarbij weer een groot aantal studenten HAN
Automotive het felbegeerde diploma in ontvangst mogen nemen,
waarna zij zich mogen presenteren met het gewaardeerde “ing”
voor hun naam.
Dit keer heeft de uitreiking plaats op 13 juli a.s. om 13:00u in het Auditorium van de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen aan de Ruitenberglaan 31. Zoals we gewend zijn een
bijeenkomst waar naast de afgestudeerden ook de familie van de geslaagden uitgenodigd
is. Het bestuur zal acte de présence geven en de nieuwe ingenieurs uitnodigen lid te
worden van Volante. Opmerkelijk detail is dat veel studenten nog voordat ze hun diploma
in ontvangst nemen reeds verzekerd zijn van een baan. Dat was een aantal jaar geleden
wel anders. We zijn blij met deze ontwikkeling!

Bron: specials.han.nl

Kart cup 2016
Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds is aangekondigd, is op
zaterdag 17 september a.s. Circuit Park Berghem het domein van
Volante Kart cup deelnemers. De inschrijving is reeds gestart.

Bron: Volante

De vorige edities van de Kart cup waren een groot
succes. Uiteraard hopen we op een passend vervolg.
Al snel na het bekendmaken van de
inschrijfmogelijkheden, stroomden de inschrijvingen
binnen. Wacht dus niet te lang met inschrijven. We
kunnen weliswaar een groot aantal equipes
handelen, maar je kunt er maar beter op tijd bij
zijn! Informatie met het programma en de link naar
de inschrijfmogelijkheid via Kart cup 2016 .

Najaarsevent en jaarvergadering
Volante
Op de eerste zaterdag van oktober organiseert Volante
traditioneel haar najaarsevent met daaraan gekoppeld de
jaarvergadering. Dit jaar is Mark Wegh, eigenaar van Porsche
Centrum Gelderland met het hieraan gekoppelde Porsche Classic
Center Gelderland in Heteren bereid gevonden, de deuren van
zijn pand voor Volante te openen.
Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:

13:00 Ontvangst met koffie, thee, worstenbroodjes en appelflappen

13:30 Algemene ledenvergadering

14:15 Presentatie van Mark Wegh over wat hij opgebouwd heeft

15:00 Rondleiding door showroom, classic center en museum

16:30 Gelegenheid tot netwerken onder het genot van een drankje en een
bittergarnituur

18:00 Afsluiting programma
Er is ruimte voor maximaal 50 Volante leden, dus wees er snel bij. Aanmelden via deze
link.
Tevens maakt het bestuur bekend dat er met ingang van het nieuwe verenigingsjaar 2
nieuwe bestuursleden aangesteld dienen te worden vanwege het bereiken van de
maximale zittingstermijn. Het betreft de vacature voor de functie van voorzitter
activiteitencommissie en voor de functie van penningmeester. Het huidige bestuur roept
leden op zich kandidaat te stellen voor één van deze functies. Aanmelden kan nog tot 15
september a.s.
Alvast even binnenkijken in Heteren? http://www.porscheclassiccentergelderland.nl/

Bron: caranddriver.com

Zomerreces
De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt direct na het Kart Cup
evenement in september a.s. Het bestuur wenst alle leden een
fijne zomer toe!

