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Woord van de Voorzitter
Lieve leden,
Nu alles langzaam weer richting het ‘oude’ normaal terug draait en
het weer ook lekkerder aan het worden is lacht het leven ons weer
wat meer tegemoet. Deels kunnen we weer fysiek naar school en
heffen we het glas op het terras.
Dit goede nieuws van de versoepelingen klonk ons als muziek in de
oren! Natuurlijk konden wij dan ook niets anders dan ons vaste
plekkie te reserveren bij de Heeren van Aemstel. De eerste borrel
sinds tijden werd een feit en was dan ook binnen mum van tijd
uitverkocht. We hebben flink kunnen proosten en genoten van de
goede sfeer!
Naast een plek op het terras hebben veel van jullie ook
deelgenomen aan de online Faculteitsquiz. Het eerste event dat
faculteit breed met alle studieverenigingen is georganiseerd. De
gekste vragen kwamen langs en er werd gestreden voor de
felbegeerde HvAxPatta trui als hoofdprijs. Het voelde goed
iedereen zijn enthousiasme te zien. Dat belooft veel goeds!
Last but not least is de sollicitatieprocedure voor Bestuur X nu in
volle gang. De sollicitatiegesprekken zijn al achter de rug en in de
komende weken buigen we ons over de rollenspellen, gevolgd
door de pitches van de kandidaten tijden de CLV. Op de laatste
Algemene Ledenvergadering zal het nieuwe kandidaatsbestuur
dan worden goedgekeurd met een stemming. Al met al een
spannende tijd waarin we tegelijk met goede moed vooruit kijken
naar het volgende studiejaar.
Gevleugelde groet,
Saral Budur
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Bestuursupdate
Woord
van de Voorzitter
De afgelopen periode stond in het teken van de sollicitatiegesprekken voor
Bestuur X! Aankomende week spreken we de kandidaten nogmaals en we
hopen op een voorspoedige verloop van de procedure. Op de laatste ALV van
dit jaar op 2 juni hopen we jullie een mooi Bestuur te kunnen presenteren!
Achter de schermen zijn we bezig om de nieuwe lidmaatschappen voor 20212022 vorm te geven. We hopen jullie op zeer korte termijn hierover te kunnen
informeren. Als tipje van de sluier kunnen we alvast melden dat we in het
bijzonder aan het kijken zijn naar de lidmaatschappen voor leden die dit jaar
lid geworden zijn.
Aankomende periode hebben we ook een fysieke ontmoeting gepland met
onze zustervereniging, V.S.V. Sikpe Wynia uit Delft! Als studievereniging van
de luchtvaartgerelateerde studies op de TU Delft hebben Sipke en SVAAA een
goede geschiedenis van samenwerking en contact. Volgende week staat er
een Commissie Ledenvergadering gepland, waarna we uitkijken om onze
commissieleden weer te spreken.
Namens het gehele bestuur, groet!
Laurens
Secretaris
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Activiteiten

Borrel Heeren Van Aemstel
Woensdag 28 april is de eerste officiële
fysieke borrel sinds tijden weer geweest!
Er was erg veel animo voor de borrel,
want de tickets waren al binnen 6 minuten
uitverkocht!
Ook
was
de
borrel
vanzelfsprekend een erg groot succes en
is er veel bijgepraat met medestudenten.
Als je geen ticket hebt weten te
bemachtigen hoef je je zeker niet druk te
maken, want er komt binnenkort weer een
borrel bij de Amstelhaven!

Pubquiz Faculteit Techniek
Ook de mensen die niet de fysieke borrel konden bijwonen, hadden toch
de mogelijkheid om te kunnen borrelen.
Er was namelijk ook 28 april een Faculteit Techniek Pubquiz diezelfde
avond. De pubquiz begon om 20:00u en stond in het teken van muziek,
film, studie, het studentenleven en nog veel meer! Ondanks dat velen
naar de fysieke borrel wilde komen, heeft iedereen zich toch vermaakt
en was het erg gezellig!
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Komende Activiteiten

Borrel Amstelhaven
Aankomende donderdag 13 mei is het zo ver: de tweede fysieke
borrel! Heb jij de vorige borrel niet kunnen meemaken omdat de
tickets al op waren? Of vond je de vorige borrel zo leuk dat je nog een
keer wilt borrelen? Dan is het nu je kans om een ticket te
bemachtigen! De tickets worden beschikbaar gesteld vanaf 20.00u en
zijn geheel kosteloos. Bovenop de leuke borrel die wordt
georganiseerd krijg je ook nog eens je eerste biertje gratis van de
SVAAA!
Er zijn maar 40 tickets in totaal beschikbaar dus wees er snel bij! De
eerste 20 borrelaars zullen 14.00u worden ontvangen en de overige
20 borrelaars worden 15.00u ontvangen. Uiteindelijk wordt iedereen
verwacht te blijven tot 18.00u. Wil jij ook komen naar deze borrel?
Tickets zijn verkrijgbaar via de SVAAA website. We hopen jou ook bij
de Amstelhaven te zien!
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- Arun van den Eijenden Kan je wat over jezelf vertellen? Hobby’s, sport, werk,
bezigheden buiten school?
IIk ben Arun, 20 jaartjes jong. Ik hou van skiën, zeilen,
hockeyen, biertjes drinken én biertjes tappen. Buiten school
ben ik actief als hockeyer, scheidsrechter en trainer/coach
van verschillende hockeyteams en normaal gesproken als
barman. Voor deze studie heb ik het VWO afgerond.
In welke commissie zit je?
Ik zit in de meest gezellige commissie binnen de SVAAA,
namelijk AC-non!
Wat is je leukste ervaring binnen de vereniging?
Tot noch toe is mijn leukste ervaring AIR én de eerste ‘echte’
borrel van eind april toen de terrassen weer werden
geopend..

Waar zie jij jezelf over 30 jaar?
Hopelijk vliegend in een cockpit.
Wat is je smerigste roddel binnen de vereniging?

Wat is het saaiste aan je commissiewerk?
Binnen de AC-non zou ik niets kunnen opnoemen wat saai is,
gelukkig.

‘’Foto staand’’
Als de vereniging €1.000.000,- in kas had, wat
zouden we dan gaan doen?

Waarom heb je voor aviation gekozen?
Wegens mijn grote interesse in vliegtuigen, dankzij Aviation
kan ik het reservaat eindelijk eens verlaten.
Wat is je favoriete vakantiebestemming en waarom?
Sri-Lanka, aangezien ik deels Sri Lankaans ben heb ik al veel
van het prachtige land mogen zien, een aanrader voor

IIk zou een kroeg opkopen en deze omdopen tot de
officiële SVAAA-kroeg waar we borrels en feesten
zouden kunnen organiseren.
Wie kies jij als interview voor het volgende
maandblad?
Isa Ipema

iedereen.
Met welk bestuurslid zou je absoluut niet willen ruilen en
waarom?
Ik zou niet hoeven ruilen met Simon, de rol als
penningmeester spreekt mij gewoonweg niet aan.
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Lid Uitgelicht

- Kay de Wit Kan je wat over jezelf vertellen? Hobbies, sport, werk,
bezigheden buiten school?
Hi allemaal, mijn naam is Kay. Ik ben 20 jaar oud en kom uit
het o-zo-mooie Beverwijk. Voordat ik getroffen werd door
een voorste kruisband blessure, voetbalde ik graag.
Momenteel gaat dat helaas niet meer en loop ik nu vaak hard
of fiets ik door de duinen en over het strand. Naast sporten
hou ik enorm van reizen en nieuwe mensen met hun
verhalen te ontmoeten. Daarnaast hou ik van een feestje,
maar ben ik sinds Corona ook meer van de rust gaan houden.
Waarom heb je voor aviation gekozen?
Ik vind het vrije van vliegen en de magie rondom het vliegen
erg mooi en indrukwekkend.
Wat is je leukste ervaring binnen de vereniging?
Naja, ik ben natuurlijk pas een broekie, maar als ik mag
kiezen was het de ALV I in september vorig jaar. Dan zal je
denken waarom; maar medestudenten en ik hadden
voorafgaand aan die ledenvergadering flink goed gedronken
dus ik heb me daar kosteloos vermaakt. Ik weet alleen niet
meer op wie en waarom ik op diegene heb gestemd, sorry
guys!
Waarom ben je lid geworden van de vereniging?
Ik ben gewoon een sociaal dier die graag onder de mensen is.
Mede door Corona leek me dit toch nog de beste manier om
mensen te leren kennen op de opleiding
Wat is je favoriete gerecht?
Oef, het is niet echt een gerecht, maar Indonesisch eten kan
je mij voor wakker maken.
Als je geen Aviation zou doen wat zou je dan doen?
Waarschijnlijk was ik in m’n tussenjaar dan blijven hangen in
Indonesië, maar Corona gooide roet in het eten.

Als je een vliegtuig zou zijn, welk type zou je zijn en
waarom?
Joh, ik ken niet zoveel vliegtuigtypes, maar ik zou denk
een narrow body zijn. De naam zegt ’t al.
Waar zie jij jezelf over 30 jaar?
Klinkt cliché, maar ik hoop gewoon gezond en gelukkig
te zijn. Of dat nou is met heel veel geld of juist ergens in
een ander land met minder geld, dat maakt me niet
zoveel uit. Zie mezelf ook nog wel afwijken van het
standaard leventje en de wereld rond te reizen
bijvoorbeeld.
Wat zou je doen met €1.000.000,-?
Sowieso alles op rood.
Wat is je smerigste roddel binnen de vereniging?
Ik zit zelf helaas niet in een commissie en heb helaas
door corona weinig echt kunnen doen met de
vereniging. Ik denk dat één iemand wel wat roddels
klaar heeft staan. Die noem ik hieronder :P
Wie kies jij als interview voor het volgende
maandblad?
Jacintha van der Velde, lekker pik succes.
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Throwback

Transavia 2016
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Wist je dat...
Wist je dat...

Wist je dat:
London Heathrow de luchthaven met de meeste
internationale verbindingen is? Heathrow Airport wordt
gebruikt door meer dan 80 luchtvaartmaatschappijen
die naar 185 bestemmingen in 84 landen vliegen. Dit is
meer dan welke andere luchthaven dan ook. Schiphol is
de 4e luchthaven op die lijst.

Vacature Medewerker B2C
Cygnific KLM is op zoek naar gemotiveerde
krachten die ervoor zorgen dat iedere
passagier van KLM zonder zorgen op reis
gaat. Je staat passagiers te woord over alle
vragen en verzoeken vóórdat de vlucht
plaatsvindt.
Ben je een zorgzaam en verantwoordelijk en
zoek je een leuke bijbaan? Kijk dan bij de
vacaturebank op de site en solliciteer!
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