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Volante ALV en bedrijfsbezoek V.S.E.
Op zaterdag 29 september heten
we onze leden welkom op onze
jaarvergadering.
Dit jaar treedt V.S.E. (Vehicle
Systems Engineering) in Veenendaal
op als gastheer voor de jaarvergadering en toont ons tevens het
bedrijf en zijn producten.
Programma:
12:30u - Ontvangst van de leden met een broodjeslunch
13:00u - Algemene Ledenvergadering Volante*
14:00u - Presentatie en rondleiding V.S.E.
16:00u - Afsluiting met borrel.
Aanmelden voor de ALV, gecombineerd met het bezoek aan V.S.E.
kan nu via het online aanmeldingsformulier!
Geef je uiterlijk vrijdag 21 september op voor deelname aan
de ALV, zodat we weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.
Alvast bedankt.

21-11-2018
Open avond Deeltijd HAN
Arnhem

Oproep bestuurslid en kascontrole

Contact Volante

Tijdens de algemene ledenvergadering
zal er gestemd worden over de
benoeming van een nieuw bestuurslid,
te weten de voorzitter activiteiten
commissie.

volante.autotechniek@han.nl
Volante vacatureservice
Website
Facebook

Kandidaten voor deze functie kunnen
zich bij het bestuur aanmelden door
een mail te sturen naar volante.autotechniek@han.nl of direct in
contact te treden met een van de bestuursleden.
Dus, mocht u interesse hebben in het vervullen van deze vacature
binnen het Volante bestuur? Of kent u een iemand die u hiervoor
wil voordragen? Laat van u horen!

info.automotive@han.nl

Dit jaar is het ook noodzakelijk om tijdens de ALV een nieuwe
kascontrolecommissie aan te stellen.
Heeft u interesse in deze controlerende taak, stuur dan een mail
naar onze penningmeester via het bekende mailadres!

Stage en afstuderen:
marian.snelders@han.nl

Verslag: Bedrijfsbezoek PAL-V

Contact HAN Automotive

HAN Automotive

13 september waren we te gast bij Pal-V.
In een korte en krachtige sessie hebben wij
kennis kunnen maken met een zeer bijzonder
voertuig wat kan rijden en vliegen.

Alumni HAN Automotive
Meer weten over dit bezoek?
Kijk op onze website voor een uitgebreider verslag en foto’s.

Verslag: Terberg Volante Kart Cup 2018
Op zaterdag 15 september werd er
tussen 20 teams, bestaande uit
afgestudeerden en studenten, weer
gestreden om de 5e editie van de
Terberg Volante Kart Cup 2018.
De race, speciaal ter ere van het 10jarig bestaan van Volante afgesloten
met een heerlijke BBQ, had de volgende einduitslag:
1e plaats - VP Motorsports
2e plaats - AT-Designs
3e plaats - Muscle Kart
Het uitgebreide verslag en de uitslagen van de Terberg Volante
Kart Cup 2018 kan je lezen op onze website.
Foto's zijn te vinden op onze Facebookpagina.

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.

