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Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
Volanteers!
Het jaar zit er alweer bijna op. De
inwendige tank nog even afvullen
en we knallen 2019 in! Voor we dat
doen, nemen we jullie nog even
mee door 2018 en geven we een
blik op 2019.
We hebben interessante bedrijven bezocht zoals Pal-V die de
droom van vliegende auto’s werkelijkheid laat worden. En VSE,
een vooraanstaande speler die stuursystemen voor zware
bedrijfswagens en landbouwvoertuigen ontwikkelt en produceert.
Leuke evenementen waarbij de onderlinge contacten ook weer zijn
aangehaald.
Uiteraard zijn we ook actief bezig geweest. Zo hebben we een
motortoertocht georganiseerd, waarbij Ton Hermus de kar
getrokken heeft. De jaarlijkse Volante Kartcup stond uiteraard op
de kalender in september. En het klapstuk dit jaar was de Volante
Rally, welke voor het eerst een heel weekend besloeg met
overnachting in de Eifel. Alles bij elkaar zeer geslaagd!
Voor 2019 zijn we al in volle gang. Zaterdag 13 april staat gepland
voor de rally. De motortoertocht krijgt een andere vormgeving,
namelijk onder leiding van een instructeur die het rijden nog
leuker maakt (zie verderop in de nieuwsbrief).
Als vanouds staat de kartcup op de agenda, vindt er in maart een
reünie plaats en zijn we in gesprek voor een aantal
bedrijfsbezoeken.
Tot slot kwam er tijdens de jaarvergadering een vraag over het
organiseren van workshops. Dit vonden wij als bestuur ook een
leuk idee. We hebben de handschoen opgepakt en zijn met de
vormgeving van een dergelijke workshop bezig.
Uiteraard blijven ideeën meer dan welkom. De vereniging zijn WIJ
allemaal!
We nemen vanuit het bestuur ook afscheid van twee mensen. Ad
van Son en Nieck Rengerink verlaten de zetel om plaats te maken
voor nieuwe energie. Erik van Walsum mogen we verwelkomen in
de Activiteiten Commissie.
Ad en Nieck, dank jullie wel voor jullie bijdragen en Erik, heel veel
plezier gewenst in je nieuwe rol!

Facebook
Tot volgend jaar!
Bertram, Frans, Jelte, Ad, Bauke, Erik en Nieck

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

HAN Automotive
Alumni HAN Automotive

Poll nieuwe opzet motortoertocht 2019
Volante Bikers!
Speciaal voor jullie hebben we een nieuw
initiatief met betrekking tot de jaarlijkse
motortoertocht.
Het idee is om de toer te combineren met begeleiding van een
professionele instructeur. Iemand die aanvullende rijtrainingen
verzorgt voor bestuurders met een motorrijbewijs.
De route voert door mooie stukjes van Nederland. Tussendoor
wordt er gestopt voor evaluatie en om de benen te strekken. Een
deel van de dag rijd je met een oortje in, waarmee je de
instructeur kunt horen. We hanteren een maximum aantal van 6
deelnemers per instructeur. Bij meer aanmeldingen gaan we met 2
instructeurs op pad, zodat er voldoende aandacht voor elkaar is.
Het programma duurt grofweg van 9:00 tot 17:00. Tussendoor is
er een lunch voorzien.
Deelname aan deze dag kost €50 per persoon, inclusief lunch.
We willen graag het animo voor dit (nieuwe) evenement peilen.
Zou je voor 30 januari 2019 via deze link willen laten weten of je
mee zou willen doen?
Reacties worden zeer gewaardeerd!
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