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Terugblik Volante Kart Cup 2016.
Op zaterdag 17 september ging het er weer aardig aan toe op Circuit Park
Berghem. Voor de derde keer werd daar gestreden om de Volante Kart Cup.
Aan deze editie nam een record aantal van 28 teams deel.
Een groep ging
fanatiek de strijd met
elkaar aan om de
plaatsen op het
erepodium. Ze werden
daarbij soms in de
weg gezeten door de
teams die vanuit de
olympische gedachte “Deelnemen is belangrijker dan winnen” hun rondjes
reden. Al met al een super event dat mede mogelijk werd gemaakt door de
ondersteuning van Detech, Heiwegen en Yacht. Meer lezen…..

Jaarvergadering en najaarsevent.
Contact HAN Automotive
Info.automotive@han.nl

Stage en afstuderen:
A.vanSon@han.nl

Agenda:
·

19-11 Open dag Arnhem

·

02-11 Open avond deeltijd

Op zaterdag 1 oktober hielden we in combinatie met een bezoek aan Porsche
Centrum Gelderland en Porsche Classic Center Gelderland onze jaarvergadering.
Het bestuur gaf uitleg over het verloop van het afgelopen verenigingsjaar en
gaf een beeld van de plannen voor 2017 met daarin de viering van 75 jaar
opleiding Autotechniek. I.v.m. het bereiken van hun maximale zittingstermijn
nam het bestuur, onder dankzegging voor hun inzet afscheid van Marjolein Kool
en jeroen van Gend. Als nieuwe penningmeester respectievelijk voorzitter van
de activiteitencommissie namen Jelte Mollema en Nieck Rengerink hun plaatsen
in.
Als aandachtspunt werd door leden de bekendheid van de vereniging naar
voren gebracht. Veel afgestudeerden blijken Volante helaas nog niet te kennen.
Dit ondanks meerdere activiteiten vanuit het bestuur. Men is het er over eens
dat de leden een belangrijk onderdeel zijn in het vergroten van de bekendheid
van de vereniging. We verzoeken de leden om in hun contacten met andere
afgestudeerden Volante onder de aandacht te brengen.

Na de jaarvergadering werd het bezoek aan Porsche Centrum Gelderland en
Porsche Classic Center Gelderland gehouden. Mark Wegh gaf vol enthousiasme
uitleg over het ontstaan van de bedrijven en liet ons kennismaken met zijn
collectie bestaande uit VW’s, Audi’s en Porsches.
Meer lezen over de jaarvergadering en het najaarsevent…..

Even voorstellen; Jelte Mollema.
Tijdens de jaarvergadering is Jelte Mollema gekozen als nieuwe penningmeester

van Volante. Jelte stelt zich graag even aan jullie voor.
Mijn naam is Jelte Mollema, ik woon met mijn vrouw Marka in
Leersum en ben 31 jaar oud.
In 2008 ben ik afgestudeerd aan de HTS Autotechniek, met als
afstudeerrichting Constucteur/Beproever (CB).
Momenteel ben ik alweer 6,5 jaar werkzaam bij BluePrint
Automation in Woerden, afgekort BPA. BPA is een
machinefabriek gespecialiseerd in het ontwikkelen en vervaardigen van
verpakkingsmachines voor (met name) flexibele verpakkingen in
omverpakkingen.
Hierbij moet gedacht worden aan niet vormvaste zakken met bijvoorbeeld
snacks, die in dozen verpakt worden voor transport naar de supermarkt.
Ik ben bij BPA begonnen als mechanisch constructeur en heb na 2 jaar de
overstap naar projectmanagement gemaakt. Inmiddels ben ik sinds begin dit
jaar werkzaam als Operationeel Planner.
In die functie houd ik me, over de afdelingen heen, bezig met de planning van
multidisciplinaire mechatronische projecten. Daarnaast ben ik betrokken bij
verbeterprojecten op het gebied van procesoptimalisatie, nacalculaties etc.
Een paar maanden geleden sprak ik Jeroen van Gend tijdens een door Volante
georganiseerd bedrijfsbezoek. Het gesprek kwam op de vrijkomende
bestuursfuncties binnen Volante, waarna ik me kandidaat gesteld heb voor een
functie in het bestuur. In het verleden ben ik in verschillende rollen (o.a.
penningmeester) actief geweest in het verenigingsleven, maar dat is tot mijn
spijt op een laag pitje komen te staan.
Ik ben dan ook blij mijzelf als nieuwe penningmeester van Volante aan jullie te
mogen voorstellen. Ik zie ernaar uit om samen met de andere bestuursleden
een positieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van Volante als
vereniging voor huidige en toekomstige alumni van de HTS Autotechniek.
Tot ziens bij een van de komende Volante bijeenkomsten.
Jelte Mollema

