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Aanwezig:  Reinier Regter (voorzitter), Marjolein Kool (bestuurslid en vz act-cie), 
Hans Vosbeek (secretaris), Koen Lau (vz PR-cie), Ad van Son (bestuurslid),  Hillie 
Bruens (backoffice) en 18 leden van Volante. 

Afwezig met kennisgeving: Marc Blom  (penningmeester)  
 
Agenda: 

1. Opening 
2. Toelichting samenstelling bestuur  
3. Doelstellingen van de vereniging 
4. Terugblik 2011 
5. Update Activiteitencommissie en PR-commissie  
6. Financiën 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 

 
1.Opening: 
Om 11.30 uur opent Reinier de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.   
De alumnivereniging is 3 jaar geleden opgericht en telt inmiddels 650 leden. Ondanks dat dit iets 
achter blijft bij de verwachting is het bestuur hier tevreden over. 
 
2.Toelichting samenstelling bestuur: 
Ondanks dat het bestuur van Volante stabiel is zal Marc Blom zijn functie als penningmeester van de 
Alumnivereniging in de loop van 2012 neerleggen. Kandidaten voor deze functie wordt gevraagd zich 
te melden. 
 
3.Doelstelling van de vereniging: 
De doelstellingen van de vereniging worden nog eens benadrukt: 
 aansluiting tussen HAN/HTS-Autotechniek en de  beroepsomgeving 

  inzicht in beroepsomgeving van alumni 
  ervaringen afgestudeerden verwerken in curriculum 

  door een duurzame relatie met alumni 
  netwerkvorming 
  na- en bijscholingsmogelijkheden 

 
Bovendien worden de benefits voor de alumni benoemd:  
  Stagiairs en afstudeerders plaatsen in eigen organisatie 
  Zelfontplooiing door bij- en nascholingsmogelijkheden 
 Mogelijkheid projecten en onderzoek uit te laten voeren 
 Kennis opdoen van onderzoek lectoren/kenniscentrum/ ARL-A (Applied Research Lab - 

Automotive) 
  Leveren bijdrage kwaliteitsverbetering HBO 
  Beter inzicht in de arbeidsmarkt 

o  inzage in vacatures, contacten met andere alumni 
 Netwerken 
 Gezelligheid 
 
4.Terugblik oktober 2010 tot en met oktober 2011:  
In het afgelopen jaar hebben we een najaarsevent op het RDW Testcentrum in Lelystad gehouden 
(inclusief rijvaardigheidstraining), de Volante Rally 2011 in april en hebben we acte de présence 
gegeven bij de diploma-uitreiking. Alle event zijn goed bezocht en hebben tot positieve reacties geleid. 
Onze structurele aanwezigheid bij de diploma-uitreiking blijkt tot een gestage groei van het aantal 
leden te leiden. Omdat het ledenbestand hierdoor relatief jong wordt, zal in 2012 opnieuw een 
onderzoek worden gehouden naar de door de leden gewenste activiteiten. De huidige kalender is 
namelijk gebaseerd op een onderzoek uit 2009. 
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5.Update Activiteitencommissie en PR-commissie  
 
Activiteitencommissie: 
Geplande activiteiten 2011:  

  Bezoek Mitsubishi Turbochargers 
Geplande activiteiten 2012 

  Volante Rally 2012 (2
e
 zaterdag van april = 14/04/2012) 

  Volante najaarsevent (2
e
 zaterdag van oktober = 13/10/2012) 

  Diverse bedrijfsbezoeken 
 
PR-commissie: 
Activiteiten 2011/2012 

  Ledencommunicatie / nieuwsbrief 

  Ledenwerving 

  Sponsoring 

  Jaarreünies 
 
Update website: 
Activiteiten 2011/2012 

  www.han.nl/volante 

  Activiteitenkalender 

  Vacatureservice 
 
6. Financiën: 

 Jaarrekening 2011 wordt binnenkort aan de kascommissie voorgelegd 

 De vereniging is financieel stabiel 

 In 2012 worden beperkte kosten verwacht 
 Najaarsevent 2012 i.c.m. 75-jarig bestaan opleiding 
 Verwacht saldo ultimo 2012 ca € 10.000,- (waarvan het grootste deel afkomstig van een 

initiële bijdrage vanuit de HAN) 

 Hierdoor blijft de contributie € 20,- per 2 jaar (incl. jaarboek [excl.verzendkosten]) en blijft ook de 
bijdrage per event beperkt 

 
7. Rondvraag: 
Gezocht:  

 Bestuurs- en commissieleden 
 Penningmeester (in de loop van 2012) 
 Voorzitter en secretaris in 2013 (na afloop vier jaren bestuurslidmaatschap) 
 Minimaal 1 lid voor  PR-commissie 
 Minimaal 1 lid voor de Activiteitencommissie 

 Ronald Verheggen meldt zich als lid voor de activiteitencommissie. 
 

  Bedrijven voor bedrijfsbezoeken.  
 Op het verzoek om mogelijke bedrijfsbezoeken te melden bij Volante werd uit de zaal 

positief gereageerd. Mogelijkheden zijn: Bosch VDT, Scania Zwolle, Remco Wonink 
en Remco de Ruiter melden een bezoek aan de haven van Rotterdam.  

 Jan van Wijk  informeert of een meerdaagse excursie naar Stuttgart en omgeving 
mogelijk is, omdat in die omgeving veel gerenommeerde bedrijven gehuisvest  zijn.  

 De reacties hierop uit de zaal zijn positief. 
 De Activiteitencie pakt dit verder op. 

 Ondersteuning ledencontact/social media 
 Sponsoring (vanaf € 250,-)  

 Voor dit minimale bedrag wordt het bedrijf genoemd op de events. 
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8.Sluiting en vervolgprogramma: 
Om 12.00 sluit Reinier de vergadering, bedankt alle aanwezigen en verwijst naar het 
vervolgprogramma. 

 12.00 uur:  Lunch  
 12.30 uur: Marc de Leeuw (HAN Automotive) 
 13.00 uur: Cornelis Kit (ontwikkelingen automotive in China) 
 13.45 uur : Wout Benning (duurzaamheid bij Mercedes-Benz) 
 14.30 uur:  Rondleiding en bezoek Louwman Museum 
 16.30 uur: Volante najaarsborrel 

 
 
 
 


