Nieuwsbrief
Datum: 17 mei 2017

In deze editie


Terugblik Volante rally
2017



Bedrijfsbezoek MTEE
Almere



Vooraankondiging Kart
Cup 2017



Gezocht: bestuursleden
en een website bouwer



Enquete oud-student
Marc Verhoeven



Innen incasso’s weer
van start

Jaargang 8, nummer 2

Terugblik Volante rally 2017
Onder de gebruikelijke goede weersomstandigheden werd op 8 april jl. alweer
de 9e editie van de Volante rally verreden. Een recordaantal deelnemers had
voor deze editie belangstelling getoond en na overleg met Paul Neeskens van
de fa. Imparts uit Ede, die traditioneel verantwoordelijk is voor het uitzetten van
het parcours, is besloten om 50 equipes toe te laten. Uiteindelijk stonden er op
de rallydag 49 equipes te trappelen om aan deze editie te beginnen. De route
voerde ons dit keer van Ede naar Doesburg, alwaar bij De IJsselhoeve onder
het genot van een hapje en een drankje werd nagepraat over het parcours, de
uitslag en de kleine gemenigheidjes, die Paul ook dit jaar in de route had
verstopt.
Het verslag en de uitslag van de rally is te vinden op onze themasite: Volante
rally 2017. Het fotoverslag is te vinden op onze facebookpagina: Fotoverslag
Volante rally 2017

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

Bedrijfsbezoek MTEE Almere op 22 juni a.s.
Contact HAN Automotive
Info.automotive@han.nl

Stage en afstuderen:
marian.snelders@han.nl

Op 22 juni a.s zijn de leden van Volante welkom bij Mitsubishi Turbocharger and
Engine Europe b.v. in Almere. Lex Winder, teamleider van de afdeling Turbo
Engineering, kijkt uit naar ons bezoek, getuige zijn enthousiaste verhaal dat
jullie hieronder kunnen lezen. Het aanmeldformulier met daarin het programma
dat om 17:30u start, vinden jullie hier:
Inschrijfformulier bedrijfsbezoek MTEE, Almere 22-06-17 Het aantal deelnemers
is beperkt tot 40 dus wees er snel bij!

Agenda:
.

·
.

31-05-2017 Open avond
HAN
Automotive
22-06-2017 Bezoek MTEE,
Almere
16-09-2017 Volante kart
cup

Bron: webbedrijvengids.nl

Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. (MTEE) in Almere is een ‘group
company’ van het Japanse bedrijf Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Het bedrijf is gesplitst in
twee divisies: Turbochargers en Engines, waarbij turbocharger de grootste divisie is. MTEE
produceert turbochargers voor de Europese automotive-industrie en levert aan alle OEM’s
binnen Europa. Momenteel werken er meer dan 800 werknemers binnen MTEE, en omdat
het bedrijf nog steeds groeiende is neemt dit aantal nog steeds toe om aan de toenemende
vraag te kunnen voldoen.
MTEE verzorgt het gehele proces van turbocharger ontwikkeling van A t/m Z. De discussies
met de klant beginnen al tijdens het voor-ontwikkelingsproces waarbij de klant alleen nog een
idee heeft over wat hij mogelijk in de toekomst wil gaan maken. In dit stadium kunnen er nog
veel dingen veranderd en gestuurd worden zodat wij als leverancier onszelf in een goede
positie kunnen zetten. Op dit moment gaan dat soort gesprekken over motoren in 2025 of
daarna.
Als de klant een duidelijke visie heeft over de motor en applicaties voor deze motor dan
probeert MTEE dat project binnen te halen en de leverancier te worden tijdens de
massaproductie fase. Als het project is genomineerd aan MTEE gaat er een
ontwikkelingsfase in van zo’n 3 jaar waarin de complete turbocharger volledig wordt
gevalideerd om de duurzaamheid van de turbocharger te bevestigen aan de hand van de
door de klant vooraf gestelde eisen.
Als het project volledig is afgerond gaat de massaproductie fase in waarbij er jaarlijks tot wel
800.000 turbo’s worden geproduceerd voor een periode van ongeveer 4 á 5 jaar (afhankelijk
van de emissieregelementen)
Omdat de emissie-eisen steeds strenger worden en er ook meer concurrentie komt van de
elektrische auto staat ook MTEE niet stil in haar ontwikkeling met een eigen R&D afdeling die
in april 2014 is gestart.
Ben je benieuwd hoe het proces van de ontwikkeling van een turbocharger gaat, welke
ontwikkelingen MTEE biedt voor turbochargers voor toekomstige motoren of hoe MTEE zich
gaat mengen in de ontwikkeling van de elektrische auto?
Kom dan naar de Volante-dag op donderdag 22 juni!
Tot dan,
Lex Winder
Team Leader Engineering
Turbo Engineering department

Damsluisweg 2 | 1332 EC Almere | The Netherlands
phone +31 36 538 8311
www.mtee.eu

Vooraankondiging Kart cup 2017
Het bestuur laat weten dat er een datum is gereserveerd voor de jaarlijkse Kart
cup. Dit jaar zal op 16 september a.s. om de eer en de bijbehorende bekers
worden gestreden op het bekende circuitpark Berghem. Meer informatie in 1
van de komende nieuwsbrieven.

Gezocht: bestuursleden en een
websitebouwer
In 2018 zullen maar liefst 3 leden uit het bestuur afscheid nemen. Dat betekent
dat er om continuïteit te waarborgen vroegtijdig moet worden gezocht naar
opvolging. Het betreft de volgende functies:
 Algemeen voorzitter
 Secretaris
 Voorzitter PR commissie.

Mochten leden zich geroepen voelen één van bovenstaande functies te gaan
bekleden, kunnen zij zich in verbinding stellen met de huidige voorzitter, Roel
Magnus, maar ook met 1 van de overige bestuursleden. Volante is springlevend
en tevens één van de actiefste alumniverenigingen binnen de gehele
hogeschool.
Tevens is het bestuur op zoek naar een verenigingslid dat affiniteit heeft met
het bouwen van een website, die gemakkelijk te onderhouden is. Het betreft
een website speciaal voor Volante. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met
Roel Magnus of stuur een mail naar volante.autotechniek@han.nl .

Enquête oud-student Marc Verhoeven
Alumnus Marc Verhoeven is momenteel bezig met een studie bedrijfskunde
aan de Erasmus universiteit in Rotterdam. Hij doet momenteel onderzoek naar
leiderschapsstijlen in matrixorganisaties. In dit kader vraagt hij de leden van
Volante om korte tijd vrij te maken voor het invullen van een enquête. Het
invullen kost ongeveer 5 minuten. Jullie zouden Marc hier enorm mee helpen.
De link, waaronder de enquête te vinden is, is: Enquete Marc Verhoeven.
Mochten jullie vragen hebben of benieuwd zijn naar de uitkomsten, mail dan
naar marcverhoeven@student.eur.nl .

Incasso’s contributie weer van start
Contributie Volante 2017
In de maanden juni en juli 2017 zal de incasso worden uitgevoerd voor de
contributie 2017. De contributie bedraagt net als voorgaande jaren €10. Door
middel van onder andere de contributie is Volante in staat uiteenlopende
activiteiten voor haar leden te organiseren, zoals de Rally, de Kartcup maar ook
bedrijfsbezoeken zoals het aanstaande bezoek aan Mitsubishi Turbocharger. Zie
elders in deze nieuwsbrief meer over dit bedrijfsbezoek.
In verband met een kleine aanpassing in de ledenadministratie zal het
machtigingskenmerk van de incasso vanaf dit jaar anders zijn dan voorgaande
jaren. Daar merk je als lid verder weinig van, maar Volante als incasserende
partij is nou eenmaal verplicht de leden hiervan op de hoogte te stellen. Het
incassokenmerk zal voortaan bestaan uit de tekst “Volante-“ gevolgd door het
lidnummer. Het kenmerk voor het lid met lidnummer 2008001 wordt dan
“Volante-2008001”.
Mochten je rekeninggegevens recent gewijzigd zijn, hierbij het dringende
verzoek deze door te geven aan onze penningmeester
via volante.autotechniek@han.nl
We bedanken jullie voor weer een jaar lidmaatschap en zien jullie graag bij een
van de evenementen.

Bron: DNB.nl

