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Niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie

Zoektocht bestuur 18

Agenda

Zoals jullie wellicht weten is de zoektocht naar een nieuw
bestuur weer geoepend. Dit is altijd een belangrijk moment
waarbij we uiteraard S.V. Mens zo goed mogelijk willen
doorgeven aan de juiste personen. Als voorzitter van de
laatste twee besturen kan ik persoonlijk zeggen dat een
bestuursjaar het leukste is wat je kan doen en je echt
super veel zult leren! Het is dus een 200% aanrader.

03-10
05-10
09-10
12-10
30-10
31-10
04-11

Wil je meer weten over het bestuur klik dan hier of mail ons
met je vragen. Tevens zal in de aankomende Anthropos
veel informatie staan over wat het bestuur doet en waarom
een bestuursjaar geschikt is! Verder zijn de volgende data
nog belangrijk om te onthouden:
28 september
16 oktober
30 oktober
31 oktober
10 november

Start Sollicitatieperiode
Open bestuursvergadering
Einde sollicitatieperiode
Start sollicitatiegesprekken
Einde sollicitatiegesprekken

Jarig!
1.
2.
3.
4.

Het solliciteren gaat via de sollicitatiecommissie door te
mailen naar sollicitaties@mens-vu.nl. Hierbij voeg je je
motivatiebrief in en vermeld je welke functies je eventueel
wel en niet ziet zitten. Hieronder nog een kort filmpje
waarin de verschillende functies worden benoemd. Verder
is de tip om vooral zoveel mogelijk mensen uit het bestuur
aan te spreken met je vragen!

5.
9.

10.
12.
14.
18.
19.
20.
21.
24.
25.
26.
29.
31.

Mens-lunch (ma 9-10)
Binnenkort, maandag 9
oktober, zal weer een heerlijke
Mens-lunch gaan
plaatsvinden waarbij we
tijdens de pauze zullen
genieten van de jaarlijkse
traditie van de broodjes
kroket! Dit zullen voor de
vega's onder ons natuurlijk heerlijke groentekroketten zijn.
De kosten bedragen slechts 1,50 euro, dus schrijf je snel in
via de inschrijflijst in de Mens-kamer of door te mailen.

Openbare vergaderingen
De openbare vergaderingen zijn inmiddels allemaal
geweest en we zijn erg blij om te zien dat veel eerstejaars
enthousiast zijn! Heb je de openbare vergaderingen
gemist, maar wil je toch nog meer weten over een
commissie? Mail ons dan of spreek onze commissaris
Intern aan. Verder zijn we ook nog op zoek naar nieuwe
voorzitters en penningmeesters, dus lijkt dit je leuk mail
ons dan ook!

Bacheloruitreiking
P-in-1 uitreiking
Menslunch
Masteruitreiking
Sollicitaties sluiting
Begin sollicitatiegesprekken
Bachelorvoorlichtingsdag

Arthur van Klootwijk
Luuk Geelen
Manouk Verduin
Milan Verwoert
Kirsten Wolthuis
Judith Essenburg
Leon Brakkee
Steven Termeulen
Bregje Crum
Bart Sloeserwij
Fiona Rigutto
Misha Kaandorp
Roel van der Ploeg
Michiel van der Zwan
Diana Spijkerman
Wessel Sinnige
Erik Terpstra
Simone Slootbeek
Tomas Soolsma
Merel Crezee
Selin Kivrakdal
Arjan Woederman
Geert Groot
Sander Brus
Roos Visser
Ralph Wientjes
Nils de Koff
Richard de Quillettes
Sümeyye Konuksever
Bram Schipper
Elias Labordus

Wij wensen deze mensen een hele
fijne verjaardag toe!

Familiedag 11-11
Dit jaar zal weer een leuke
familiedag plaats gaan vinden
waarbij ouders/broertjes/zusjes ook
een keer kunnen zien wat wij
eigenlijk nou precies doen als
MNW'ers. Op deze dag die bestemd
is voor eerste en tweede jaars,
kunnen wij als familiedagcie echter
nog wel wat extra handen en hulp
gebruiken van ouderejaars. Daarom
de oproep of er mensen zijn die
hierbij zouden willen helpen. Als dat
zo is mail dan naar
familiedagcie@mens-vu.nl en dan
ben je een toppertje!

Buluitreikingen
De komende periode staat weer in
het teken van verschillende
uitreikingen, waaronder de
buluitreikingen. De buluitreikingen
van de bachelor zullen plaatsvinden
op 3 oktober en die van de master
op 12 oktober. Uiteraard zijn wij
hierbij weer van de partij, maar toch
willen we bij deze alvast iedereen
van harte feliciteren met het behalen
van zijn/haar bul.
Tevens zal de Mens-kamer deze
dagen gedurende de hele dag niet
beschikbaar zijn voor de leden.
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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.

