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Inschrijving Volante Rally -- 04-042020
Zaterdag 4 april gaat dit jaar de 11e editie van
de Volante Rally gereden worden.
De Rally is een jaarlijkse automotive activiteit waarbij
de passie voor voertuigen voor de start en na de
finish in gezellige sfeer kan worden gedeeld, tussen
deze beide momenten in is de Volante Rally vooral een uitdagend spel waarin
de behendigste navigator+bestuurder er met de bokaal vandoor zullen gaan...
Bekijk meer informatie over de Rally op onze website.
Meteen aanmelden kan natuurlijk ook, gebruik hiervoor het online
aanmeldformulier!

Inschrijving Motortoertocht -- 09-052020
Een mooie rit, ronkende motoren en mogelijk
ook een korting op je verzekeringspremie?
Schrijf je dan nu in voor de Volante Motortoertocht
2020!
Wederom gaan we op pad onder begeleiding van
een erkende instructeur. 2019 was een groot
succes! Wie gaat er dit jaar mee op pad?
Kijk voor meer informatie op de site of meld je
direct aan via het formulier.

Verslag bezoek VDL Translift
"Vanaf 2030 geen nieuwe vuilniswagens
op diesel meer in de straat en in de jaren
erna alle vuilniswagens die huishoudelijk
afval inzamelen uitstootvrij.” Dat spraken
het ministerie van IenW, gemeenten en
partijen uit de reinigingsbranche begin oktober
vorig jaar met elkaar af in het convenant
“duurzame brandstoffen en voertuigen in de
reinigingsbranche”.
Woensdag 22 januari 2020 was Volante op bezoek bij VDL Translift in Dronten
en hebben we de VDL Translift volledig elektrische vuilnisauto gezien. Hoe dat
was lees je in het verslag via onderstaande link:
https://alumniverenigingvolante.nl/verslag-volante-bedrijfsbezoek-vdl-translift/

Bestuursleden gezocht en Volante
ALV!
Tijdens de Algemene Ledenvergadering
van Alumnivereniging Volante (zie
hieronder) worden weer nieuwe
bestuursleden verkozen.
De volgende functies in het bestuur komen vrij:
- Bestuurslid activiteitencommissie
- Bestuurslid PR (marketing-communicatie)
Wil je een bijdrage leveren aan Volante en een functie in het bestuur invullen?
Kijk dan even op onze site voor meer informatie en de functieprofielen.
Of neem contact op met een van de bestuursleden via
info@alumniverenigingvolante.nl
ALV
Op zaterdag 21 maart zal de (uitgestelde) Volante ALV worden
georganiseerd. Het plan is om dit te combineren met een informatieve
masterclass met als thema 'Waterstof'.
De uitnodiging met meer informatie en het aanmeldformulier volgen begin
februari, maar noteer de datum alvast in de agenda!

Contributie Volante 2020
In de maanden februari en maart 2020 zullen de
incasso's voor de Volante contributie 2020 worden
uitgevoerd.
De contributie bedraagt net als voorgaande jaren €10.
Mochten je rekeninggegevens recent gewijzigd zijn, hierbij het dringende
verzoek deze door te geven aan onze penningmeester via
info@alumniverenigingvolante.nl
We bedanken jullie voor weer een jaar lidmaatschap en zien jullie graag bij een
van de komende evenementen.

Volante agenda
11-03-2020
Open avond HAN Automotive deeltijd
21-03-2020
Volante ALV en Masterclass
Waterstof
28-03-2020
Open dag HAN Automotive
04-04-2020
Volante Rally
09-05-2020
Volante Motortoertocht

Contact Volante
Volante vacatureservice
Contact HAN Automotive
Stage en afstuderen
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
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