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Woord van de Voorzitter
Lieve leden,
NHet zomerse weer van de laatste dagen geeft gelukkig weer wat
meer kleur aan het leven! Samen met de versoepelingen van
afgelopen weekend komt de positieve energie weer in ons naar
boven. Nu kunnen we eindelijk weer wat langer borrelen op het
terras, uiteten en genieten van zwoele zomerse avondjes!
Afgelopen maand heeft veelal in het teken gestaan van bestuur X.
De laatste hand wordt nu aan de vorming van het nieuwe bestuur
gelegd. Dit nieuwe bestuur zal dan op woensdag 16 juni
goedgekeurd worden op de laatste ALV van het jaar! Zorg dat je
erbij bent!
Maar het allerleukste nieuws is dat de inschrijving voor AIR2021
binnenkort opent! De kans is groot dat de introductie dit jaar in de
normale vorm door kan gaan! Meld je dus aan als begeleider en
laten we er een geweldige start van een nieuw, coronavrij
studiejaar van maken.
Verder zal de laatste maand van dit studiejaar ook niet zomaar
voorbij gaan. Lees het allemaal in deze NOTAM en houd de socials
in de gaten!

Gevleugelde groet,
Saral Budur
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Activiteiten

Borrel Amstelhaven
Donderdag 13 mei was er weer geslaagde borrel geweest.
Ondanks het niet zo lekker weer was, was het erg
gezellig en hebben de borrelaars gezellig met elkaar
kunnen bijpraten.
Had jij graag willen deelnemen aan deze borrel, maar kon
je er niet bij zijn? Niet getreurd, er worden zeker nog
meer borrels georganiseerd en hopelijk is het mooie weer
van de afgelopen week er dan ook bij!
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Komende Activiteiten

Nieuwe Wrap-ups!
De tentamens komen er weer aan, dus hebben we weer nieuwe wrap-ups klaarstaan!
14 juni 19:00u Statistiek (jaar 1)
18 juni 10:00u Luchtvaartwet- en Regelgeving (jaar 1)
De inschrijving voor deze lessen begint binnenkort, houd hiervoor onze socials in de gaten! Voor
vakken uit jaar 2 zijn we nog op zoek naar docenten, heb je interesse? Mail dan naar
ssc@svaaa.nl

Virtuele Banenbeurs
Op 28 juni 2021 organiseert de Sollicitatiedokter een online virtuele Banenbeurs! Deze
banenbeurs is specifiek gericht op studenten en young professionals (in een groot aantal
studierichtingen). Duizenden studenten/starters gaan in contact gebracht worden met
ongeveer 200 topwerkgevers van Nederland waaronder KLM, Heineken, Google, Sogeti en
Rijksoverheid! Ben jij opzoek naar je volgende uitdaging? Zorg dan dat je hierbij bent!
Inschrijven en meer informatie is te vinden op virtuelebanenbeurs.nl
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Mededelingen

ALV IV
Op woensdag 16 juni is het weer tijd voor de laatste Algemene Ledenvergadering
van dit jaar! Tijdens deze ALV zullen we de laatste ontwikkelingen bespreken, en
vooruitblikken naar aankomend jaar. Ook zal er gestemd worden over het
Kandidaatsbestuur X!
Zie voor meer info het Facebook-evenement, of je mailbox!

Oproep begeleiders AIR
AIR 2021 komt er aan! Alle aankomende studenten kunnen zich hiervoor
aanmelden en jij kan je aanmelden als begeleider! Wil jij ook graag meehelpen
aan AIR2021 en zorgen dat het de beste AIR ooit wordt? Dan is het nu je kans!
Via de site kun je je inschrijven om begeleider te zijn. De inschrijving opent
binnenkort!
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- Isa Ipema Kan je wat over jezelf vertellen?
Hoi! ik ben Isa. Ik zit nu in het eerste jaar Aviation. Ik
woon in Amsterdam Nieuw-West met 3 studiegenoten.
Sinds kort werk ik bij de Starbucks op Schiphol Lounge
1. In mijn vrije tijd doe ik graag drankjes met vrienden
op terrasjes.
In welke commissie zit je?
AC-Non
Wat is je leukste ervaring binnen de vereniging?
Helaas heb ik dit jaar niet enorm veel ervaringen
kunnen beleven binnen de vereniging :( maar de
leukste was toch wel de ALV 1 met borrel bij Pacific.
Wat is het saaiste aan commissiewerk?
Het noteren bij de vergaderingen.
Waarom heb je voor Aviation gekozen?
Het is al een tijdje een droom om later te mogen vliegen
en met deze opleiding hoop ik een stapje in de goeie
richting te hebben gezet.
Wat is je favoriete vakantiebestemming en waarom?
Caribisch gebied. Dit is omdat ik hier één keer ben
geweest en dit zo’n indruk op me heeft gemaakt. We
hebben van eiland naar eiland gezeild hier. De mensen

Waar zie jij jezelf over 30 jaar?
Over 30 jaar hoop ik vliegen mijn beroep te
hebben gemaakt. Daarnaast hoop ik veel mooie
reizen gemaakt te hebben in mijn jonge jaren met
vrienden.
Wat is je smerigste
vereniging?
“Foto staand?”

roddel

binnen

de

Als de vereniging €1.000.000 in kas had, wat
zouden we gaan doen?
We zouden een keer met de gehele vereniging
naar de Efteling!!!! Lekker lopen door het
sprookjesbos :)
Wie kies jij voor interview voor het volgende
maandblad?
Robin Knuever :)

en de manier waarop er met elkaar omgegaan wordt
spreekt me enorm aan.
Met welk bestuurslid zou je absoluut niet willen
ruilen en waarom?
Saral de voorzitter, omdat dit mij te veel
verantwoordelijk lijkt.
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Lid Uitgelicht

- Thom Schaeffer Kan je wat over jezelf vertellen? Hobbies, sport, werk,
bezigheden buiten school?
Mijn naam is Thom Schaeffer. Ik Ben 19 jaar oud en kom uit
Sassenheim, dit ligt in de buurt van Leiden.
1 van mijn hobbies is net als veel medestudenten, een lekker biertje
drinken op het terras in de zon met vrienden. Daarnaast ben ik vaak
te vinden op een sloep in de Kaag. Voor de rest vind ik het heerlijk
om te sporten in de sportschool en voetbal ik graag met mijn
vrienden.
Ik heb 2 verschillende bijbaantjes. 1 daarvan is in een kroeg
genaamd de WOP in Sassenheim. Hier werk ik achter de bar. Mijn
andere heb ik genomen om in de coronatijd toch nog wat extra geld
te verdienen. Dit is bij een logistiek bedrijf genaamd Wesseling. Hier
laad ik vrachtwagens uit.

Wat is je favoriete gerecht?
Ik hou heel erg veel van lekker eten. Toch is het lekkerste eten de
vette hap van de turk na een avondje stappen. Helaas zit dit er al
lang niet meer in…
Ook vind ik Griekse gerechten zoals Giros erg lekker.

Waarom heb je voor Aviation gekozen?
Ik heb gekozen voor de Opleiding Aviation omdat ik vliegtuigen en
alles er omheen superleuk, vet en interessant vindt. Ik heb gekeken
naar meerdere scholen waaronder vliegschool in Eelde. Toch leek
de opleiding Aviation mij een beter plan omdat deze opleiding heel
erg breed is. Dit sprak mij heel erg aan. Ook vind ik Amsterdam een
enorm leuke stad om naartoe te gaan.
Wat is je leukste ervaring binnen de vereniging?
Helaas hebben we dankzij corona heel veel thuis moeten zitten.
Toch heb ik in het begin van het jaar heel wat terrasavondjes mee
kunnen pakken. Op deze manier heb ik ook veel mensen leren
kennen en heb ik nu een leuke vriendengroep die allemaal in de
vereniging zitten. Deze avondjes waren top! Hopelijk kunnen we
snel met elkaar weer naar een groot feest!
Waarom ben je lid geworden van de vereniging?
Ik wilde dit jaar heel graag het Amsterdamse studentenleven gaan
beleven. Ook vind ik het heel leuk om nieuwe mensen te leren
kennen. Deze vereniging is hier perfect voor. Ook is het superleuk
dat bijna iedereen dezelfde opleiding doet waardoor je makkelijker
met elkaar in gesprek komt. Ook vind ik uitjes zoals borrels, feestjes
en activiteiten erg leuk en zo kan ik toch nog mensen buiten school
om zien.

Als je geen Aviation zou doen wat zou je dan doen?
Ik heb creatieve, en sociale vakken ook altijd erg leuk gevonden.
Als ik geen Aviation zou doen wilde ik graag iets doen waar ik mijn
creativiteit in vrij kan. Ik had mij naast Aviation ook inschrijven
voor de opleiding Creative Business. Deze opleiding zit ook op de
HVA.
Als je een vliegtuig zou zijn, welk type zou je zijn en waarom?
Ik zou een vliegtuig van KLM zijn, want ik sta voor klasse en
kwaliteit.
Waar zie jij jezelf over 30 jaar?
Ik hoop huisje boompje beestje, een mooi huis met een gezin en
wie weet wel een kind haha. Ook hoop ik de wereld over te kunnen
vliegen als piloot.
Wat zou je doen met €1.000.000,-?
Ik zou een mooi huis kopen, die ook gelijk afbetalen. Stel dat ik dan
nog geld over heb, dan zou ik er een mooie auto bij kopen. Zodra ik
dat heb, zou ik ook nog met een paar vrienden een grote reis willen
maken naar bijvoorbeeld Amerika.
Mijn ouders zullen natuurlijk ook nog wel een klein cadeautje
krijgen. ;)
Wie kies jij als interview voor het volgende maandblad?
Mark van Heijningen
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Docent Uitgelicht
- Gert Meijer Vertel wat over jezelf
IK ben 63 jaar, en afgestudeerd als politicoloog,
gehuwd en opa van 2 kleinzoons. Ik woon in Bussum.
Ik ben sinds mijn kleutertijd vliegtuig gek en wilde
vanaf mijn 11de vliegtuigverkoper bij Fokker worden.
Wat heeft je gemotiveerd om hier te komen
werken?
Ik heb na mijn loopbaan bij Fokker gewerkt voor een
Amerikaanse luchtvaartconcern. Na 10 jaar was ik
het zat om aandeelhouders nog rijker te maken en
zag ik een vacature van de HvA. Dat leek me een
leuke baan, docent aviation in het HBO.
Wat vind je het leukst aan het lesgeven?
Dingen zo uitleggen dat de studenten het begrijpen.
De kunst is om moeilijke dingen eenvoudig te maken.
Wat geef je mee aan studenten voor later?
Succes begint met geloven in jezelf, en je niet laten
afbrengen van je droom. Maar let wel op: luchtvaart
is een zeer veeleisende bedrijfstak waar alleen
plaats is voor mensen die precies zijn, en die altijd
kritisch op zichzelf zijn.
Hoe kom je naar je werk?
Met de fiets naar het station, en dan met de trein
naar Amstel

Dat is een hele moeilijk vraag, omdat ik veel
heel goede collega’s heb. Maar als ik perse 1
moet kiezen, ga ik voor Frenchez Pietersz, die
altijd opgewekt is, altijd goede ideeen heeft en
een heel harde werker is.
Wat hoop je nog te leren?
Och, ik ga in juli 2022 met pensioen en dan ga ik
denk ik weer vliegtuigmodellen bouwen. Ik hoop
dan te leren hoe je met airbrush technieken een
model realistischer kunt maken.
Welke vakantiebestemming raad je absoluut
(niet) aan?
Vakantiepark de Huttenheugte bij Coevorden.
Dat heeft een groot meer, maar je mag er
helemaal niet in zwemmen, het is een
waardeloze vakantiebestemming met kleine
kinderen.

oe zag jij je toekomst als student zijnde?
IK wilde gaan werken in de marketing&verkoop van
Fokker, en ik wilde veel van de wereld zien. Dit is ook
allemaal uitgekomen.

Wie is je favoriete/leukste collega?

Welke collega nodig je uit voor het volgende
maandblad?
Jan Henk Keizer, een docent met een kleurrijke
achtergrond in de luchtvaart!
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Throwback

AIR 2019
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Wist je dat...
Wist je dat...
Wist je dat:

De stroboscooplampen op de vleugeltips van een Airbus
twee keer knipperen, en op een Boeing één keer?

Flight Officer Schiphol - Viggo
Vanaf heden zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s
voor de turnaround van al onze Transavia
vluchten op Schiphol Airport. Wil jij deel uitmaken
van de dynamiek van de luchthaven Schiphol en
samen met je collega’s een steentje bijdragen aan
een vlotte turnaround van het vliegtuig? Kijk snel
op de site!

Vacature Baggage & Ramp Employee - Viggo
Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s! Ben jij
flexibel en in het weekend beschikbaar? Ben jij op
zoek naar een leuke logistieke baan in een super
gave omgeving? Ben jij die distributiecentra beu
en vind jij het leuk om in de buitenlucht te
werken? Studeer je en wil jij buiten je online
lessen lekker knallen op de luchthaven Schiphol?
Kijk snel op de site!
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