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Niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie

Introweek

Agenda

De introweek is weer voorbij, alle schore stemmen zijn
inmiddels weer bijgetrokken en iedereen heeft weer wat
bijgeslapen. De eerste dagen stonden zoals altijd in het
teken van elkaar en Amsterdam leren kennen, terwijl de
laatste twee dagen vooral gefocust waren op het leren
kennen van de VU. Al met al waren de introductiedagen
zeer geslaagd en zijn we ook heel trost om te kunnen
vermelden dat één van onze introductiegroepjes gewonnen
had bij het meerkamp op Uilenstede. Verder vonden we de
bezoeken aan NEMO en Artis ook erg geslaagd en hebben
we samen met VCSVU een geslaagde poolavond
gehouden.
Het was een top week en we willen alle mentoren en
deelnemers bedanken voor hun enthousiasme!
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Commissies en lunch (13-09)
Zoals jullie weten bestaat S.V. Mens uit meerdere
commissies en de periode komt er weer aan waarbij we
gaan zoeken naar nieuwe commissieleden. Hierbij zal er
een commissielunch gaan plaatsvinden op 13 september
in de pauze waarbij alle voorzitters aanwezig zullen zijn en
alle vragen gesteld kunnen worden. Inschrijven voor deze
lunch kan je via de mail of het inschrijfformulier in de Menskamer. Kosten bedragen hierbij 1,50 euro.
Verder zullen er na 13 september openbare vergaderingen
zijn waarbij iedereen een kijkje kan nemen achter de
schermen bij een commissie. Het schema hiervoor zal op
de Mens-site worden geplaatst, hou dit dus in de gaten.

Introductieweekend
Nadat iedereen een beetje gesetteld is in zijn doen en
laten binnen de VU is het tijd om elkaar nog beter te leren
kennen door middel van het introductieweekend! Dit zal
gaan plaatsvinden van 22 september t/m 24 september en
de kosten zullen 35 euro zijn. Inschrijven kan via het online
inschrijfformulier.
Voor verdere vragen over het introductieweekend kan je
contact opnemen met de introductiecommissie.

Introductiedagen
Blacklightborrel
Chill & Speel avond
Commissielunch
Open vergaderingen
Introductieweekend
Oerhollandse picknick
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Dilara Celik
Lisanne Schut
Dennis van Mourik
Renske van Noortwijk
Ayse Ekiz
Aida Husic
Lonneke Bos
Anne-Sophie van Schelt
Wenze van Klink
Daniëlle Blom
Joost Vervaet
Koen Nelissen
Manouk Rodenburg
Romain Meer
Ariana Ahmadzada
Bente Gielen
Manju Patil
Naomi Buntsma
Romy Nols
Pieter Verleng
Sunil Sayghani
Annelinde Buikema
Maaike Romme

Wij wensen deze mensen een hele
fijne verjaardag toe!

Familiedag 11-10
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!

Chil&Speel avond
Om de eerstejaars een warm
welkom te geven op de VU zal er op
dinsdag 12 september een chil &
speel avond gaan plaatsvinden op
de VU. Kom genieten van een chille
film of leef je uit met tafelvoetbaltafel,
singstar of poker!
Kom en leer de eerstejaars kennen
in een hele gezellige sfeer.
Inschrijven kan via het
inschrijfformulier in de mens-kamer.
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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
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