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Bestuursleden gezocht!
Helaas hebben we de Algemene
Ledenvergadering
van Alumnivereniging Volante met bijbehorende
Masterclass H2 vanwege de huidige Corona
maatregelen moeten opschorten tot een nog
nader te bepalen datum.
Dit geeft ons als vereniging wel meer tijd om op zoek te gaan naar leden die het
bestuur willen komen versterken.
In verband met het verlopen van de termijnen zijn de volgende functies vacant:
- Bestuurslid activiteitencommissie
- Bestuurslid PR (marketing-communicatie)
Het Volante bestuur is een gezellige groep oud HTS Autotechniek studenten bestaande
uit voorzitter, secretaris, penningmeester, PR-commissie, activiteiten-commissie en een
Ambassadeur vanuit HAN Automotive.
Volante telt ca. 900 automotive geïnteresseerde leden. Vanuit je bestuursrol kom je in
contact met veel van onze leden en wordt je netwerk enorm uitgebreid. Daarnaast kom je
door de activiteiten die we als Volante organiseren in contact met diverse automotive
bedrijven, gerelateerde organisaties en blijf je in contact met HAN automotive.
Daarnaast zijn we ook altijd op zoek naar actieve leden die geen interesse hebben in een
bestuursfunctie, maar wel graag een bijdrage willen leveren aan de organisatie van één of
verschillende activiteit(en).
Lijkt het je leuk een bijdrage te leveren aan de continuïteit van Volante en kun je een
aantal uren per maand hiervoor vrijmaken?
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

Inschrijving Volante Rally -- 03-10-2020
Gezien de aangescherpte maatregelen om de verdere
verspreiding van het coronavirus te voorkomen, heeft
Volante besloten dat het niet mogelijk was om de Volante
Rally op 4 april j.l. door te laten gaan.
Na overleg en in de hoop dat we in het najaar wel weer een
evenement kunnen organiseren, is er inmiddels een nieuwe
datum gekozen voor het evenement. De Volante Rally zal worden verreden op
zaterdag 3 oktober 2020.
Alle deelnemers zijn inmiddels geïnformeerd. De inschrijving is weer opengesteld, dus
mocht je nog niet ingeschreven hebben, doe dat dan nu alsnog voor het najaar!
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!
Om de kosten voor de deelnemers van de Volante Rally betaalbaar te houden zijn we ook
altijd op zoek naar bedrijven die de Volante Rally zouden willen ondersteunen.
Heb je ideeën over sponsoring in financiële vorm of in de vorm van prijzen of een goody
bag, laat het ons dan weten via info@alumniverenigingvolante.nl

Coronavirus en Volante evenementen
Gezien de ontwikkeling met betrekking tot de
maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus en
de termijn geplande evenementen van Volante, is er op
onze site informatie geplaatst over ons beleid en wat dit
voor gevolgen heeft voor de evenementen.
Zodra er aanpassingen nodig zijn, zullen we deelnemers direct per mail informeren en zal
het bericht op onze site worden bijgewerkt voor alle andere leden.

Volante agenda
09-05-2020
Volante Motortoertocht (CANCELLED)
03-10-2020
Volante Rally
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