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Terberg Volante Motortoertocht 2018
Op zaterdag 26 mei stond er voor de liefhebbers de Terberg
Volante Motortoertocht 2018 op het programma. Dit jaar
ook nat maar dan wel van het zweet!
Lees meer op onze site.

Agenda
11-07-2018
Diploma-uitreiking HAN
Automotive
13-9-2018
Volante bedrijfsbezoek PALV
15-9-2018
Terberg Volante Kart Cup
2018
29-9-2018
Volante ALV en
bedrijfsbezoek VSE

Contact Volante
volante.autotechniek@han.nl
Volante vacatureservice
Website
Facebook

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

Terberg Volante Kart Cup 2018
Op zaterdag 15 september barst
de strijd om de Terberg Volante
Kart Cup 2018 los.
Het eerste lustrum van de Kart Cup
valt samen met het 10-jarig bestaan
van Volante. We hebben daarom
besloten om deze editie af te sluiten
met een barbecue voor de
deelnemers.
Programma:
13.30 uur: Ontvangst in à la Kart Café en omkleden
14.00 uur: Briefing
14.30 uur: Teampresentatie + foto
14.45 uur: Kwalificatietraining (15 min)
15.00 uur: Terberg Volante Kart Cup (2 uurs enduro race)
17.00 uur: Barbecue
18.00 uur: Prijsuitreiking
18.15 uur: Vervolg barbecue
Zie voor de volledige info en de link naar het inschrijfformulier
onze activiteitenpagina voor de Terberg Volante Kart Cup 2018.
Meteen inschrijven kan ook via het online aanmeldformulier

HAN Automotive
Alumni HAN Automotive

Bedrijfsbezoek PAL-V
Op donderdag 13 september
worden we in de middag in
de gelegenheid gesteld om
een bezoek aan PAL-V in
Raamsdonksveer te brengen.
PAL-V (Personal Air and Land
Vehicle) bouwt met de PAL-V
Liberty een vliegende auto. Tijdens het bezoek zullen we meer te
weten komen over dit unieke vliegtuig.
Programma:
Presentatie PAL-V
Rondleiding productie
Bezichtiging voertuig (indien aanwezig op het bedrijf)
Simulator
Afsluiting
Je kunt deze activiteit alvast noteren in je agenda. De inschrijving
wordt in de tweede helft van augustus opengesteld.

Volante ALV en bedrijfsbezoek VSE
Op zaterdag 29 september heten
we onze leden welkom op onze
jaarvergadering.
Dit jaar treedt VSE (Vehicle Systems
Engineering) in Veenendaal op als
gastheer voor de jaarvergadering en toont ons tevens het bedrijf
en zijn producten.
Programma:
Ontvangst van de leden met een broodjeslunch
Algemene Ledenvergadering Volante
Presentatie en rondleiding VSE
Afsluiting met borrel.
Ook over deze activiteit zullen we je in de tweede helft van
augustus nader informeren.

Privacyverklaring Volante
Het zal je vast niet ontgaan zijn:
op vrijdag 25 mei j.l. is de
nieuwe Europese privacywet
AVG in werking getreden.
De AVG gaat ervoor zorgen dat jouw
persoonsgegevens beter worden
beschermd en dat je meer controle
hebt over je eigen gegevens.
Volante gaat, zoals het hoort, met veel zorg om met de gegevens
die we van jou en andere Volante-leden ontvangen. Om je
hierover goed te informeren, hebben we een privacyverklaring
opgesteld waarin precies staat uitgelegd wat er met je
persoonsgegevens gebeurt. Welke gegevens we verzamelen, op
welke manier we deze gebruiken en met wie we ze delen.
De privacyverklaring van Volante is uiteraard voor iedereen
inzichtelijk. Op onze website (www.han.nl/volante) is altijd de
laatste versie te bekijken.
Via deze link is de huidige versie (d.d. 24-5-2018) van de
privacyverklaring te downloaden.
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen
met onze penningmeester via volante.autotechniek@han.nl.
Hartelijke groet,
Bestuur Volante
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