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17e bestuur der S.V. Mens
Het is ons een grote eer en een waar genoegen u mede te
delen dat het 17e bestuur der S.V. Mens op 24 januari jl.
geconstitueerd is in de volgende samenstelling:
Susanna Halman Voorzitter
Maartje Basten
Vicevoorzitter en Secretaris
Koen Nelissen
Penningmeester, Commissaris Intern
en Commissaris Onderwijs
Dominique
Vicesecretaris en Penningmeester AC
van Anrooij
Stefan Fransen
Commissaris Extern
Dunja van der
Commissaris Voorlichting en
Velde
Commissaris Promotie

BaCo Borrel 9 februari

Agenda

Dinsdag 9 februari gaat de AC weer van start met een
geweldige borrel dit maal in het teken van BaCo's. Dus trek
je werkkleding uit de kast en sleutel er flink op los onder
het genot van lekkere deuntjes en een lekker drankje.

09-02
11-02
16-02
20-02
21-02
23-02

Uiteraard zal het bestuur weer een leuke opdracht hebben
waarbij jullie iets kunnen winnen, hiervoor is het wel
belangrijk dat je een klustalent bent. May the odss be ever
in your favor.
Voorafgaande aan deze mooie borrel zal er bovendien
door de KookCommissie heerlijk gekookt worden, dit maal
betreft het heerlijke teriyaki runderreepjes met brocolli en
noodles. Dus wil jij ook een heerlijk hapje mee eten voor
maar 3 euro geef je dan hier op!

Italiaanse Bol Caprese 20
februari
Op maandag 20 februari zal de
eerste menslunch onder leiding
van het 17e bestuur
plaatsvinden. Hierbij zullen we
gaan genieten van een broodje
caprese en dat maar voor 1,50
euro. Geef je hier op
Daarnaast zullen er ook
beschuit met muisjes aanwezig
zijn ter ere van het nieuwe bestuur, be there!

Constitutieborrel 21 februari
Op dinsdag 21 februari vanaf 18.00u zullen we vieren dat
we als nieuw bestuur zijn aangesteld. Dit beloofd een
gezellige borrel te worden waarbij we hopen dat jullie als
leden ook aanwezig zullen zijn om samen met ons onder
het genot van een drankje dit feit te kunnen vieren.

BaCo Borrel
Bachelorvoorlichting
Zaalvoetballen
Menslunch
Constitutieborrel
Activiteit AC (poolen)

Jarig!
1.
3.
5.
7.
18.
21.
22.
23.
24.
26.

Maurice Kingma
Rianne Leliveld
Sjoerd Kok
Jeroen van Asten
Devie-Luna Arts
Eric Dijkema
Jan van Leeuwen
Thijs Dassen
Tessa Averink
Cyrille Mooij
Priscilla Ramratten
Suzanne van der Kaaden
Sisi Lie

Wij wensen deze mensen een hele
fijne verjaardag toe!

Voorlichting
Op zaterdag 11 februari zal er weer
een bachelorvoorlichtingsdag
plaatsvinden waarbij ook MNW weer
onder de aandacht zal worden
gebracht. Ken jij iemand die hier
wellicht intresse in heeft, stuur ze
dan deze link door:
http://www.bachelors.vu.nl/nl/contactopen-dagen/bachelordag/index.aspx
Voor vragen kan men altijd terecht bij
voorlichter@mens-vu.nl

Poolen op 23 februari
Donderdag 23 februari gaan we de
keuen uit de kast halen om lekker met
zijn allen te gaan poolen. Oefen alvast
je skills op de tafel in de menskamer
want je weet maar nooit wat je te
wachten staat!

Website

Facebook

LinkedIn

YouTube

Graag willen we nog onze dank uitspreken naar het 16e bestuur der S.V. Mens
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