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1 Post
Omdat er de laatste tijd nog wel post op een verkeerd adres aankomt, willen we jullie vragen om zo
weinig mogelijk fysieke post te sturen. Het is makkelijker om deze post als bijlage in PDF te mailen
naar secretaris@studentenruiters.nl.
Wanneer er toch fysieke post gestuurd moet worden, is het correcte postadres: Ruitjensakker 14 5737
HA Lieshout.

2 Vastleggen nieuwe statuten
In het collegejaar 2011-2012 is er hard gewerkt aan het opstellen van nieuwe statuten en
reglementen. De statuten moeten nog worden vastgelegd door een notaris. Hiervoor is een bedrag
van € 500,- begroot, omdat dit bedrag in verschillende offertes genoemd is.
Bij dezen roepen we onze leden op om te helpen zoeken naar een notaris die dit voor een lager
bedrag voor ons wil doen. Mogelijk kent iemand een notaris die ons wil helpen.
Weet je iemand of heb je een tip? Mail deze dan voor 28 februari naar info@studentenruiters.nl. Het
zou zonde zijn als hier een hoger bedrag aan besteed moet worden dan eigenlijk noodzakelijk is.

3 Agenda
3.1 Nationaal
Datum

Activiteit

Vertegenwoordiger

08-09 feb

SO Concorde, Eindhoven

Eline & Larissa

01-02 maart

SO Blok, Amsterdam

Anouk & Marieke

22-23 maart

SO Hippocampus, Enschede

Lusanne & Marieke

12-13 april

SO Cave ne Cadas, Tilburg

Anouk & Larissa

17-18 mei

SO de Solleysel

Eline & Marieke

28-29 juni

SO Parafrid

Larissa & Lusanne

4 Contactadressen
Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of over andere zaken kan je
contact opnemen met een van de bestuursleden van de KNHS-VNS.
Bestuur Nationaal
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Nationaal

Larissa van Dassen
Marieke Arns
Anouk Hubrechsen
Lusanne Nooitgedagt
Eline Diesvelt

Bestuur Internationaal
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
NR

Marieke Schildkamp
Renske Kroeze
Jurrien Brak
Louise Sleutel

voorzitter@studentenruiters.nl
vicevoorzitter@studentenruiters.nl
secretaris@studentenruiters.nl
penningmeester@studentenruiters.nl
nationaal@studentenruiters.nl
internationaal@studentenruiters.nl

Mail die niet direct aan een van de bestuursleden gericht is, kan worden verstuurd naar:
info@studentenruiters.nl voor Nationaal of naar internationaal@studentenruiters.nl voor
Internationaal.
www.studentenruiters.nl
www.studentriders.nl
www.facebook.com/knhsvns
www.facebook.com/DutchStudentriders
www.twitter.com/knhsvns

