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Niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie

Nieuw bestuur!

Agenda

Het is alweer bijna een maand geleden dat het XVIIIe
bestuur der S.V. Mens officieel is aangesteld. Het bestuur
is geconstitueerd in de volgende samenstelling:

13-02
20-02
22-02

Arjan Woerdeman - Voorzitter
Renske van Noortwijk - Secretaris
Maaike Romme - Penningmeester
Chayenne Landegent - Commissaris Onderwijs &
Vicevoorzitter
Aida Husić - Commissaris Intern
Wisse Krikke - Commissaris Extern & Commissaris
Promotie
Daniëlle Blom - Commissaris Mens-kamer

23-02

Après-ski borrel
Constitutieborrel
Mens-lunch
ssMNW informatiebijeenkomst

Jarig!
1.

Wil je meer te weten komen over de bestuursleden? Check
dan de site.

3.
5.
7.
8.
11.
21.
22.
23.
24.
26.

Maurice Kingma
Rianne Leliveld
Sjoerd Kok
Jeroen van Asten
Devie-Luna Arts
Mischa Steketee
Wesley Lodewijk
Pim Dijt
Thijs Dassen
Tessa Averink
Cyrille Mooij
Priscilla Ramrattan
Sisi Lie
Suzanne van der Kaaden

Van harte gefeliciteerd!

Après ski borrel
vlnr. Wisse Krikke, Chayenne Landegent, Renske van
Noortwijk, Arjan Woerdeman, Maaike Romme, Aida Husić,
Daniëlle Blom

Constitutieborrel 20-02
Volgende week wordt gevierd dat het XVIIIe bestuur der
S.V. Mens officieel is aangesteld. Deze zal plaatsvinden op
dinsdag 20 februari. Tijdens deze borrel wordt het bestuur
officieel voorgesteld aan de besturen van de andere
studieverenigingen. Wij hebben er zin in!

ssMNW
informatiebijeenkomst 23-02

Op dinsdag 13 februari organiseert
de Activiteiten Commissie weer een
borrel in de Mens-kamer! Dit keer
met het thema Après ski. We
beginnen om 18.00 uur en gaan een
uurtje langer door. Dat betekent dat
het feestje tot 23.00 uur gaande zal
zijn en iedereen kan genieten van
wat fris, bier of natuurlijk flügel!
Dit is de perfecte gelegenheid om
toch een goed Après ski feestje mee
te maken als je niet op wintersport
bent geweest of een goed moment
om je wintersport in stijl af te sluiten.
Het belooft weer een fantastische
avond te worden, dus dit wil je zeker
niet missen.

Ben jij een ouderejaars student en geïnteresseerd in een
studiereis binnen Europa of zelfs naar landen als Japan,
Zuid-Korea of de VS? Lijkt het je wellicht leuk om mee te
helpen aan de organisatie van een dergelijke reis?
Vanuit het bestuur van S.V. Mens organiseren wij een
informatiebijeenkomst om studenten in te lichten over de
mogelijkheden voor buitenlandse studiereizen met
SSMNW.
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdagmiddag 23
februari, om 15.30u - 16.30u in lokaal WN-C624.
Voor het bezoeken van de bijeenkomst is geen verdere
inschrijving nodig.
// Let op: Deze bijeenkomst is dus alleen voor ouderejaars
studenten bedoeld!

Mens-lunch 22-02
De Mens-lunch van
februari komt er aan,
en deze wordt
georganiseerd op de
22e!

De special van deze maand is een bord poffertjes, dus als
je nu al loopt te watertanden van het idee van ingeboterde,
bepoedersuikerde poffertjes, schrijf je dan snel in op de lijst
aan de deur in de Mens-kamer of door te mailen!
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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.

