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Niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie

Fluor Flirt 8 juni

Agenda

In samenwerking met 6 studieverenigingen organiseert
Mens een ware apotheose van dit studiejaar. Op 8 juni in
RADION Amsterdam van 22:00 tot 4:00. Er zijn nog maar
minder dan 10 kaartjes, dus wacht niet te lang!
Kosten: 7 euro leden / 8 euro introducees
Aanmelden / een kaartje kopen doe je door te mailen. Kijk
voor meer informatie ook op de Facebookpagina.

07-06
08-06
12-06
16-06
20-06
22-06

Matchingsdag
Fluor Flirt
ALA
Begin Zeilweekend
Menslunch
Docentenborrel

Jarig!

The Boardroom
In september 2017 start de selectieprocedure voor de 3e
editie van het enige VU brede honours-programma voor
masterstudenten: The Boardroom.
The Boardroom is een exclusief programma voor 20
masterstudenten die een serie masterclasses volgen
gegeven door prominente VU-alumni . Het doel is
om vaardigheden te ontwikkelen die studenten goed
kunnen gebruiken tijdens hun start op de arbeidsmarkt
en hun verdere carrière. Voorbeelden hiervan zijn:
netwerken, presenteren, onderhandelen, zelfreflectie,
campagne voeren of een belang behartigen.

3.
4.
5.
6.
8.
9.
12.
13.
15.

Meer weten? Neem dan contact op met Sake Slootweg.

19.

Mens-lunch dinsdag 20 juni

23.
26.

Kom 20 juni mei in de pauze genieten
van alweer de laatste Menslunch van
dit collegejaar. Uiteraard gaan er eruit
met een knaller want jullie mogen hier
gaan genieten van heerlijke
pannekoeken met banaan en ijs! Zeker met dit weer lijkt
ons dat een goede combinatie. Kosten bedragen uiteraard
maar 1,50 euro en inschrijven kan op de inschrijflijst of
door hier te mailen.

Zeilweekend
Op vrijdag 16 juni vertrekken wij weer richting de zeilboten
om te gaan genieten van een heerlijk zeilweekend wat
hopelijk gepaard zal gaan met prachtig weer. Er is nog
steeds plek voor 2 extra mensen op de boten, dus mocht je
toch mee willen genieten mail dan naar sportcie@mensvu.nl Je hoeft uiteraard geen zeilervaring te hebben!

Website

Facebook

LinkedIn

Jacob Mulder
Timo Stooker
Pei Sin Che
Sander Dopp
Laura van der Poel
Margot Bleeker
Tjerk Vredebrecht
Ashwin Lapar
Nina Onkenhout
Hester van Putten
Suzan Spoelstra
Bartosz Modelski
Najoua Marroun
Pien Nijpjes
Maarten Lemmens
Douwe de Wijer
Merlijn vd Plas

Wij wensen deze mensen een hele
fijne verjaardag toe!

Deelnemers
gezocht voor
onderzoek
Ben jij bachelorstudent (tweede/derdejaars) en wil je 20 euro
verdienen? Doe mee aan het
onderzoek naar online masterkeuze
begin juni. Ze zijn op zoek naar
twintig deelnemers uit de
verschillende faculteiten. Meld je aan
via Evelyn Vergers:
E.Vergers@uva.nl of Monique
Jongerius: M.P.Jongerius@uva.nl.

YouTube

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

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u bestuur@mens-vu.nl toe aan
uw adresboek.

