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Terberg Volante Rally 2018 - Eifel special

In het weekend van 14 en 15 April was het zover: de
Terberg Volante Rally 2018 - Eifel special.
Met 37 deelnemende equipes en in totaal 90 man sterk werd er op
zaterdagmorgen verzameld bij Hotel Winselerhof te Landgraaf.
Om 11:00 werden de equipes op pad gestuurd voor de eerste
rallydag door de Eifel, waarbij het einddoel Hotel Royal Montana in
Altenahr was. ’s Avonds werd er door de deelnemers genoten van
Schnitzels en Weissbier en werden ervaringen van die dag
uitgebreid besproken.
Zondagmorgen werd gestart met deel twee van de rally, wederom
een prachtige rit met als einddoel Château Holtmühle in Tegelen,
waar afgesloten werd met de prijsuitreiking en een borrel.
Al met al een zeer geslaagd weekend met een divers gezelschap
met een gezamelijke passie voor automotive. Voor een uitgebreid
verslag van de rally zie de volgende link:
Verslag Terberg Volante Rally 2018

Terberg Volante motortoertocht 2018
26 Mei, dan trappen we ze
weer aan! Dit klinkt wel
stoerder dan “dan drukken
we op het knopje”. Maar het
effect is hetzelfde! De
Terberg Volante
Motortoertocht 2018 gaat
van start! Ook dit jaar
uitgezet door Ton Hermus.
Na de ontvangst rond 10:00,
bij De Pyramide van Austerlitz, gaan we na de koffie van start en
trekken we richting Gorinchem. In die omgeving zullen we genieten
van een lunch. Waarna de route verder gaat richting de Betuwe.
Waarnaartoe precies, laten we nog even in het midden. Verwachte
eindtijd rond 16:00.
Schrijf je in middels het inschrijfformulier, te vinden via deze link.
Graag uiterlijk 19 mei reageren, dan weten wij ook waar we aan
toe zijn. Tot dan!

Contact HAN Automotive
info.automotive@han.nl
Stage en afstuderen:
marian.snelders@han.nl

HAN Automotive
Alumni HAN Automotive

Terberg Benschop B.V. sponsor Volante
Voor 2018 zijn Terberg Benschop en Volante een
samenwerking overeengekomen.
De samenwerking ging eind 2017 al van start met een
bedrijfsbezoek aan de fabrikant van Terminal trekkers uit
Benschop.
Voor 2018 zal Terberg tijdens de evenementen en communicaties
zichtbaar zijn als verenigingssponsor. Lees meer over de
samenwerking met Terberg als verenigingssponsor op onze
website.

Even voorstellen: Bauke Scholten
Ik ben Bauke Scholten, 34 jaar
jong en woon samen met
Annelie in het Betuwse dorpje
Gendt. In 2007 ben ik
afgestudeerd aan de HTS
Autotechniek (CB richting),
momenteel ben ik werkzaam
als Service Zone Manager voor
IVECO Bus in Nederland.
Als Volante lid nam ik
regelmatig deel aan
bedrijfsbezoeken en een enkele
jaarvergadering.
Op het moment dat ik deelnam
aan de Volante Rally in 2016
besefte ik, door de hoeveelheid werk die er door de vrijwilligers
werd verzet, dat ik hier wel een steentje aan bij wilde dragen.
Nadat Nieck Rengerink het stokje overnam als voorzitter van de
activiteitencommissie heb ik aangeboden om me meer in te zetten
voor de vereniging. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de benoeming
als bestuurslid van de activiteiten & PR commissie vanaf 1 januari
2018.
De eerste activiteit die op de agenda stond om mede te
organiseren was de “Terberg Volante Rally 2018 - Eifel Special”.
Inmiddels hebben we dit tweedaagse evenement erop zitten en
gezien de vele positieve reacties mogen we het denk ik wel een
succes noemen. Dit geeft weer frisse moed en energie om nieuwe
leuke evenementen mede te organiseren. Hopelijk ook met
meerdere en nieuwe leden, want “vele handen maken licht werk”.
Als ik nu dan toch even aan het woord mag zijn… We zoeken voor
de Activiteiten & PR commissie altijd naar leden die een steentje bij
willen dragen en het leuk zouden vinden om social media
(facebook) te beheren, de nieuwsbrief samen te stellen, de website
te beheren, of een leuke activiteit zoals een interessant
bedrijfsbezoek te organiseren.
Ik hoop jullie weer te zien tijdens het volgende evenement.
Bauke Scholten

Ledenenquête
In december 2017 en januari
2018 hebben we onder onze
leden een enquête uitgezet.
Er is gebleken dat deze Volante
Nieuwsbrief en de site de
belangrijkste communicatiekanalen
naar de leden zijn. E.e.a. met
ondersteuning vanuit Facebook en
LinkedIn. Qua activiteiten blijken we
te organiseren waar de leden
behoefte aan hebben.
De Volante vacaturservice bleek minder bekend dan verwacht,
daarom hierover meer in deze Volante Nieuwsbrief. Het volledige
resultaat van de enquête kun je lezen op onze site…

Volante Vacatureservice
Volante runt voor haar leden een vacatureservice.
Dit houdt in dat we leden die zich voor deze dienst aanmelden min
of meer regelmatig (doorgaans om de twee weken) informeren
over bekende vacatures die qua functie passen bij de opleiding van
onze leden.
Vanzelfsprekend kun je je als lid aanmelden voor de
vacatureservice. Het is echter ook mogelijk dat werkgevers ons
over hun openstaande functies informeren zodat we die bekend
kunnen maken. Onder de tab voor afgestudeerden op onze site kun
je meer lezen….

Bron afbeeldingen enqûete en vacature service: Pixabay

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u volante.autotechniek@han.nl
toe aan uw adresboek.

