
    

 

Nieuwsbrief        Jaargang 7, editie 4 

Datum 10-09-2016 
Najaarsevent 2016 
 
Beste Volante leden, 
 
Op zaterdag 1 oktober a.s. organiseert het bestuur van Volante het 
najaarsevent 2016. Dit keer brengen we een bezoek aan het Porsche 
Centrum Gelderland in Heteren dat zich onder de bezielende leiding 
van directeur Mark Wegh heeft ontwikkeld tot één van de 
succesvolste Porsche dealerships van Europa. Tevens is in dit 
Porsche centrum een Porsche Classic Center te vinden, waar een 
groot deel van de Porsche historie op 5000 m2 bijeen is gebracht.  
 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Je wordt verzocht om je 
wel even voor dit event aan te melden via de aanmeldlink. 
Aanmelden kan nog tot en met 23 september a.s. Het aantal plaatsen 
is echter beperkt, dus als je al dit moois niet wilt missen, schrijf je je 
in. 
 
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 over Porsche Center en Classic Center 
- 15:00 Rondleiding door showroom, classic center en museum 
- 16:30 Gelegenheid tot netwerken met een drankje en een bittergarnituur 
- 18:00 Afsluiting programma 

 
Traditioneel heeft tijdens het najaarsevent ook de Volante 
jaarvergadering plaats. Het bestuur zal verantwoording afleggen en 
zicht geven op de toekomst. Een kleine tip van de sluier… deze is 
rooskleurig!  
 
De agenda is als volgt: 

 Samenstelling bestuur 

 Ledenbestand 

 Activiteiten 2016 

 Financiën 

 Verkiezing nieuwe bestuursleden 

 Continuïteit bestuur en commissies 

 Rondvraag 

 Sluiting 
 
Binnen het bestuur van Volante bestaat er een maximale 
bestuurstermijn van 4 jaar. De voorzitter van de 
activiteitencommissie, Jeroen van Gend, en de penningmeester, 
Marjolein Kool, hebben hun maximale zittingstermijn bereikt. Het 
bestuur draagt voor de functie van voorzitter van de 
activiteitencommissie Nieck Rengerink en als penningmeester Jelte 
Mollema voor. Tegenkandidaten kunnen zich tot en met 23 
september a.s. melden via volante.autotechniek@han.nl . 

 

In deze editie: 

 Najaarsevent en 

jaarvergadering 

 Kart cup 2016  

 Autonomous Driving 

 

 

 

 

 

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:   
·  17-09 Volante Kart Cup 

·  01-10 Najaarsevent  
.  05-10 Autonomous Driving 
.  19-11 Open dag HAN Arnhem 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCzlFTHIChAPdtBLlNrDhf_3k5JPYi-NplcO_K_v80oIxwnQ/viewform
mailto:volante.autotechniek@han.nl
http://www.han.nl/volante
mailto:volante.autotechniek@han.nl
mailto:Info.automotive@han.nl
mailto:Stage.autotechniek@han.nl
https://www.facebook.com/alumniverenigingvolante


 
Graag tot ziens op 1 oktober a.s. in Heteren. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van alumnivereniging Volante 
 

Volante Kart Cup 2016 
De laatste voorbereidingen voor de Volante kart Cup 2016 worden 
getroffen. Tijdens de 2-uurs race gaan 27 teams de strijd aan op 
Circuit Park Berghem om te bepalen wie er uiteindelijk met de 
Volante Kart Cup 2016 aan de haal gaat. Belangstellenden zijn 
welkom. Meer lezen…… 
Beste Volante leden, 

 

Autonomous Driving 
Op 5 oktober organiseert HAN Automotive met EBV een bijeenkomst 
over Automotive Electronic Systems. Meer weten…. 

 
 

 

 

http://specials.han.nl/themasites/alumni-tech/volante/activiteiten/kart-cup-2016/
http://specials.han.nl/sites/automotive-research/about-han-a.r/nieuws/han-symposium-autonomous--2/index.xml

