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Woord van de Voorzitter
Lieve leden,
De zomervakantie is weer op zijn einde gekomen en de eerste schoolweek staat alweer
voor de deur. Dat betekent dat bestuur X en het lustrumjaar officieel van start zijn gegaan!
Hopelijk heeft iedereen genoten van de vakantie en genoeg energie gespaard voor het
aankomende jaar.
Als eerste kan er natuurlijk teruggekeken worden op een bijzonder en uitdagend jaar voor
bestuur IX. Ondanks alle beperkingen en onzekerheden afgelopen jaar zijn er genoeg mooie
en leuke activiteiten georganiseerd, wat niet altijd even makkelijk was. Bij deze wil ik dan
ook Saral, Iris, Simon en Laurens heel erg bedanken voor de enorme inzet die zij hebben
geleverd om er een geslaagd jaar van te maken. Daarnaast zou dit jaar niet geslaagd zijn
geweest zonder de geleverde bijdrage van alle mooie commissies die onze SVAAA rijk is.
Namens bestuur X wil ik jullie dan ook heel erg bedanken voor afgelopen jaar, zonder jullie
zou er geen SVAAA zijn!
De eerste activiteit van dit jaar zit er alweer op, namelijk AIR 2021. Ook dit jaar moest er
helaas uitgeweken naar het mooie strand van Scheveningen voor een alternatieve
introductie, maar wat was het toch een geslaagde dag! Op deze dag vol met activiteiten en
gezelligheid hebben ruim 160 rookies elkaar al goed leren kennen en wie weet al vrienden
voor het leven gemaakt! Aan alle rookies die erbij waren op AIR: jullie waren echt een super
enthousiaste en gezellige groep, bedankt dat jullie erbij waren! Ook aan alle begeleiders en
de AIRCo, bedankt voor jullie inzet op deze prachtige dag!
Gelukkig hoeven we niet lang te wachten op de eerstvolgende activiteit! Morgen staat
namelijk de After Summer Borrel op de planning, bij de Heeren van Aemstel. Op deze borrel
kan er onder het genot van een drankje samen met elkaar teruggeblikt worden op een
mooie zomer, maar zal er ook zeker geproost worden op een mooi nieuw jaar!
Verder is het vast al een keer jullie voorbijgekomen, maar aankomend jaar zullen wij de
tiende verjaardag gaan vieren van onze prachtige studievereniging! Speciaal voor dit jaar is
er een Lustrumcommissie opgetrommeld, om het hele jaar door memorabele activiteiten te
plannen. Veel stilzitten zit er dit jaar dus niet in en zet 23 maart 2022 maar alvast in jullie
agenda!
Op de achtergrond is bestuur X al erg druk bezig! Zo zijn de commissiesollicitaties
opengezet en wordt er gewerkt aan een leuke samenwerking, waar volgende maand
waarschijnlijk meer over bekend zal worden. Bovendien staat de eerste Algemene
Ledenvergadering op de planning, waar onder andere het beleidsplan gepresenteerd zal
worden. Wij, bestuur X, zullen er alles aan doen om van dit jaar een onvergetelijk jaar te
maken! Maar dit kunnen wij alleen met jullie erbij! Tot slot wil ik jullie allemaal heel erg veel
succes en plezier wensen in de eerste maand van het nieuwe jaar, geniet ervan want het
jaar vliegt voorbij!

“Year X cleared to land in Amsterdam”
Annemijn Zemel
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Bestuur X
Ik Mijn naam is Annemijn Zemel, ik ben 21 jaar en ik kom uit het prachtige
Leiden waar ik ook op kamers woon. Aankomend jaar mag ik als voorzitter te
werk gaan in bestuur X en er samen met Laurens en Sverre een geslaagd jaar
van maken! Daarnaast ben ik ook begonnen aan het derde jaar van de richting
Operations en heb ik buiten school genoeg te doen. Zo ben ik ook nog eens
druk bezig met werk, voetbal en scouting. Ondanks dat er niet heel veel tijd
meer over is in de week spreek ik graag af met vrienden voor een lekker
drankje! De afgelopen twee jaar heb ik deel uit mogen maken van de AIRCo en
samen met de rest van de commissie al twee geslaagde introducties mogen
organiseren. Toch begon de drang naar meer uitdaging binnen de SVAAA op te
borrelen afgelopen jaar en zo ben ik uiteindelijk terecht gekomen bij bestuur
X. Proost op een druk, gezellig, memorabel en fantastisch jaar!

Ik ben Sverre Rozema, 19 jaar oud en kom uit Tiel. Het aankomende jaar zal ik
de secretaris zijn van de vereniging, waar ik erg naar uitkijk. Ik ben iemand die
zeer zorgvuldig werkt en echt wil dat de details kloppen. Dit komt heel goed
van pas bij mijn huidige functie. Het is aan mij de taak dat leden met vragen
goed en snel geholpen worden. Daarnaast hou ik me bezig met de website en
het maken van de nieuwsbrief van de vereniging. Waar ik vooral op hoop is
dat dit jaar veel meer georganiseerd kan worden en dat we een heel leuk
Lustrumjaar gaan krijgen!

Hi allemaal! Mijn naam is Laurens Bor, 21 jaar oud en ik kom uit het mooie
Heemskerk. Aankomend jaar zit ik in mijn derde jaar en zal ik starten met mijn
minor op de Technische Universiteit Delft. Binnen de vereniging heb ik
afgelopen jaar in Bestuur IX gezeten als secretaris, en zit ik aankomend jaar
als penningmeester in ons lustrumbestuur X. In m’n vrije tijd werk ik bij de
Appie, probeer ik (tegen beter weten in) m’n sportschool abonnement te
gebruiken en hou ik van reizen, zowel in Nederland als daarbuiten!
Aankomend jaar ben ik verantwoordelijk voor het huishoudboekje van de
vereniging, en zal ik mij voornamelijk bezig houden met de financiën. Ook zal
ik als commissaris mij bezig houden met de Lustrumcommissie, de SSC en de
niet-studiegerelateerde activiteitencommissie! Welkom (terug) bij de SVAAA
en hopelijk tot snel op een van onze vette events!
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Activiteiten

Algemene Ledenvergadering

Op 15 september staat de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) van de
SVAAA gepland. Hierin zal het bestuur de plannen voor aankomend jaar bekend
maken. Daarnaast gaat er een stemming plaatsvinden voor de volgende
vereniging: de KASCommissie (KASCo). Ook worden de Privacy Officer en de
Vertrouwenspersoon van de vereniging voorgesteld tijdens de ALV. Er wordt
meer info gedeeld over de SVAAA shop en het ophalen van bestellingen. De
locatie van de Algemene Ledenvergadering is nog niet bekend, maar zodra dit
bekend is volgt er een update.
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Activiteiten

Aanmelden commissies

Ook dit studiejaar zijn we weer volop bezig met het zoeken van nieuwe
commissieleden voor onze 7 commissies! Onder deze commissies valt de
Activiteitencommissie Studie-gerelateerd, Activiteitencommissie niet-studie
gerelateerd, de AIR commissie, de Public Relatioins Commissie, de
Mediacommissie, de Senior Student Commissie en de Lustrum commissie. Keuze
genoeg dus!
Als commissielid moet je onder andere dingen regelen als bedrijven/café's
mailen en stukjes schrijven voor evenementen. Naast de taken die je uitvoert, zal
je ook eens in de zoveel tijd vergaderen.
Wil je meer weten over de commissies en je misschien wel aanmelden? Ga dan
naar de SVAAA site! Hier kun je meer informatie vinden. Wanneer je je wilt
aanmelden voor een commissie, zal je een sollicitatiebrief en een CV moeten
toesturen zodat wij voor elke commissie een geschikt persoon kunnen
uitzoeken. Het is mogelijk om je tot 17 september tot 23.59u in te schrijven!
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Activiteiten

After Summer Borrel

Dinsdag 7 september is het mogelijk om deel te nemen aan de eerste borrel van
het nieuwe studiejaar! Tijdens de borrel kan er lekker worden bijgekletst over de
vakantie en kunnen we proosten op het nieuwe schooljaar!
De borrel vindt plaats bij Café Leentje vlakbij De Heeren van Aemstel en begint
om 19:30u. Alle borrelaars moeten wel aan een tafel zitten vanwege de corona
maatregelen, maar dat weerhoudt ons er niet van om het gezellig te hebben!
Wil je ook bij de borrel aanwezig, dan is het nog mogelijk om een ticket te
bemachtigen. De ticketverkoop sluit namelijk vandaag, 6 september, om 20:00u.
Wel moet je er snel bij zijn, want er zijn maar een beperkt aantal aan tickets
beschikbaar! De tickets zijn geheel kosteloos en bij de ticket krijg je een muntje
voor een gratis biertje!
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AIR2021
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- Jonathan Beaumont Kan je wat over jezelf vertellen?
Bon Tardi! Ik ben Jonathan Beaumont, ik ben 18 jaar oud en ik
kom uit Curaçao, en ik ga zo beginnen met mijn 2de jaar
operations. Dit was mijn eerste jaar als lid en commissielid van
the SVAAA, daarnaast ben ik werkzaam bij de afdeling
Studentenzaken van de HvA als staflid en mentor bij HvAnti, de
studentenplatform voor studenten afkomstig uit de Caribisch
Nederlandse eilanden. Buiten de HvA werk ik ook bij de Kiosk
van Bijlmer ArenA. Verder hou ik van fotografie, dansen en af
en toe een goed feestje :).
In welke commissie zit je?
Ik zit in de belangrijkste commissie, de media commissie! ;)
Wat is je leukste ervaring binnen de vereniging?
Dat zou zeker de commissieledenbedankuitje zijn! We gingen
de grachten van Amsterdam touren, daarna gingen we eten en
naar een borrel bij Café Leentje, en om het dag af te sluiten
gingen we allemaal clubben bij Bubbels!
Wat is het saaiste aan commissiewerk?
Ik vind niks saai per se, wel was het minder leuk dat er alles op
afstand en online moest worden gedaan en dat er weinig
fysieke activiteiten waren vanwege de pandemie.
Waarom heb je voor Aviation gekozen?
Omdat er simpelweg geen andere optie was! Zoals met de vele
mensen die dit opleiding doet was ik sinds kleins in love met
vliegtuigen en alles wat met vliegtuigen te maken had. Dus het
was meer een kwestie van waar zou ik een
luchtvaartgerelateerde studie doen. Ik zat te twijfelen tussen
Embry Riddle in de V.S. omdat ze dichtbij thuis(toen Curaçao)
waren en ook omdat mijn Engels beter dan mijn Nederlands is
en de HvA omdat de inhoud van dit opleiding beter paste met
wat ik leuk vond, maar nadat ik 2 open dagen van de HvA heb
bezocht en van al de studentenplatforms zoals de SVAAA en
HvAnti hoorde had ik mijn beslissing genomen.

Wat is je favoriete vakantiebestemming en waarom?
Miami, Florida! Al 2 keer geweest en daar is er altijd iets
nieuws en leuks om te doen! Eten en drinken, naar de
beach, shopping until you drop, feesten, planespotten en
nog veel meer. Ook vind ik het grote invloed van Caribisch
en Latijns-Amerikaanse cultuur die daar de vinden is
indrukwekkend!
Met welk bestuurslid zou je absoluut niet willen ruilen
en waarom?
Met Sverre de secretaris, ik hou niet van veel schrijven en
plannen dus ik word duizelig van de gedachte dat ik alle
zakelijke e-mails en post zelf zou moeten versturen en
beantwoorden, vergaderingen moeten organiseren, de
administratieve zaken moeten bijhouden, enz. Dus
daarom wens ik hem ook veel succes met zijn eerste
bestuursjaar!
Als de vereniging €1.000.000 in kas had, wat zouden
we gaan doen?
Een verenigingshuis ontwerpen en laten bouwen. Met
kantoren voor het bestuur en de commissies, grote luxe
woonkamer, overdekt zwembad, terras met een mooie
uitzicht en een grote patio om te borrelen en barbecueën
en sowieso genoeg slaapkamers voor alle leden!
Wie kies jij voor interview voor het volgende
maandblad?
Maxwell Pels
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Lid Uitgelicht
- Isabella de Jong Kan je wat over jezelf vertellen? Hobbies, sport,
werk, bezigheden buiten school?
Buiten school ben ik vaak bij de dansschool te
vinden. Heb hier ook les gegeven aan kinderen van
3 tot 6 jaar. Met het les geven moest ik helaas mee
stoppen door een blessure, maar dans alsnog 4x
in de week daar. Naast het dansen ben ik bijna elke
week nog op het hockeyveld te vinden als coach.
Waarom heb je voor Aviation gekozen?
Buiten school ben ik vaak bij de dansschool te
vinden. Heb hier ook les gegeven aan kinderen van

Als je geen Aviation zou doen wat zou je dan
doen?
Iets waarmee je met kinderen kan werken.

3 tot 6 jaar. Met het les geven moest ik helaas mee
stoppen door een blessure, maar dans alsnog 4x
in de week daar. Naast het dansen ben ik bijna elke
week nog op het hockeyveld te vinden als coach.

Als je een vliegtuig zou zijn, welk type zou je
zijn en waarom?
Zou dit eigenlijk niet weten, waarschijnlijk een

Wat is je leukste ervaring binnen de vereniging?
Door corona hebben we natuurlijk niet veel
kunnen doen, maar denk dat de borrels tot nu toe

Waar zie jij jezelf over 30 jaar?
Als alles mee zit hoop ik getrouwd te zijn en
kinderen te hebben. En hopelijk als alles lukt
dat ik dan luchtverkeerleider ben en anders
een juf op de basisschool.

wel het leukst waren.
Waarom ben je lid geworden van de vereniging?
Om meer mensen te leren kennen.

Wat is je favoriete gerecht?
Pealla of pizza hawaii, want ja ananas kan op een
pizza.
Als je geen Aviation zou doen wat zou je dan
doen?
Waarschijnlijk een opleiding waarmee je later met
kinderen kan werken.

elegant vliegtuig.

Wat zou je doen met €1.000.000,-?
Het vliegtuig pakken en verhuizen naar
Australie.
Wat is je smerigste roddel binnen de
vereniging?
Ik ken geen roddels binnen de vereniging.
Wie kies jij als interview voor het volgende
maandblad?
Pepijn Tilleman
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Docent Uitgelicht
- Els Kroon Vertel wat over jezelf
Ik ben Els Kroon, ik woon in Warmond (bij Leiden),
samen met mijn vriend Sjoerd, en onze twee
kinderen Annabel (7) en Floortje (5). Ik ben nu 42 jaar
en sinds oktober 2017 werk ik als docent wiskunde
en statistiek op de HvA. Mijn hobbies zijn uit (eten)
gaan,

tennis,

koken,

bridge,

en

sinds

kort:

bierbrouwen. Momenteel heb ik alle spullen in huis
om een quadrupel biertje te gaan brouwen… mijn
vriend kijkt daar nu al naar uit!
Wat heeft je gemotiveerd om hier te komen
werken?
Ik heb best een exacte achtergrond, maar sinds mijn
afstuderen nooit een functie gehad waarin ik die
skills kwijt kon. Toen ik de vacature hier bij de
Aviation Academy zag, dacht ik: hierop móet ik
reageren. Eindelijk iets met rekenen, en verder heb ik
zelf ook affiniteit met de luchtvaart (heb selecties
voor luchtverkeersleider gedaan, en vlieglessen
gehad om het PPL te halen). En dat was een goede
keuze: dit is mijn leukste baan ooit!

Wat geef je aan studenten mee voor later?
Mijn vader zegt altijd ‘Als het pijn doet, leer je’.
Dat heb ik zelf ook aan den lijve ondervonden,
en het helpt met relativeren als je een fout
maakt. En verder zou ik jullie mee willen geven:
volg je hart, en doe eens iets onverwachts.
Zoals ikzelf gedaan heb door docent te worden,
zonder enige ervaring. Ik heb nog nooit zo’n
leuke baan gehad.

Wat vindt je het leukst aan lesgeven?

Hoe kom je naar je werk?

Het contact met studenten, het ‘opleuken’ van lessen
met pakkende voorbeelden (waardoor studenten bij
de les blijven), en ook: de interessante verhalen of
bijzondere situaties waar sommige studenten mee
te maken hebben en waar je dan iets mee moet.

Met de trein, ben een klein uurtje onderweg.
Supermakkelijk, want ik kan altijd zitten, en
zodoende al kan beginnen met werken, zodra ik
in de trein stap.
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Docent Uitgelicht
- Els Kroon Hoe zag jij je toekomst als student zijnde?
Ik heb zelf Cognitieve Kunstmatige Intelligentie (CKI)
gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, en mijn
oorspronkelijke idee bij die studie was dat ik een
systeem wilde gaan ontwikkelen dat op een
intelligente manier op de beurs zou gaan handelen
en kon aangeven wanneer ik aandelen moest kopen
en verkopen. Uiteindelijk heb ik daar helemaal niets
mee gedaan, maar de studie was een goede keuze.
Met vage filosofische types, en nerderige
programmeurs. Zat daar helemaal op mijn plek! En
het studentenleven in Utrecht was nog leuker... ;-)

Welke vakantiebestemming raad je absoluut
(niet) aan?
Op fietsvakantie is mijn favoriet! De hele dag
lekker buiten bezig zijn, onderweg picknicken en
’s avonds goed slapen.
Welke collega nodig je uit voor het volgende
maandblad?
Ik nomineer Willemijn Verhoeven, vanwege haar
betrokkenheid bij de opleiding en omdat ze
gewoon een leuke, vrolijke collega is.

Wie is je favoriete/leukste collega?
Haha, ik heb er meerdere. J Mijn leukste twee zijn Ali
el Boubsi en Marcel Krivec. Ali, omdat hij leuke
grappen maakt, hij lief en behulpzaam is, en we
elkaar goed aanvoelen. Marcel, omdat hij
superaardig is, ik heel prettig met hem samenwerk,
en hij een fantastische docent is die hart heeft voor
zijn studenten. Daarnaast lig ik vaak in een deuk om
Jan Henk (Keijzer) en Gian Maria (Falco) heeft ook
veel humor. Al met al een heel leuk, divers en
gezellig docententeam!
Wat hoop je nog te leren?
Ik heb geen ambitie om hoger in de boom te komen
en bijvoorbeeld manager te worden, maar ik vind het
wel heel belangrijk en leuk om me in de breedte te
blijven ontwikkelen. Zo ga ik dit jaar voor het eerst in
het Engels lesgeven en wordt het vak Statistiek
uitgebreid met een data-analyse deel. Dat is voor het
grootste deel nieuw voor mij, en ik kijk er naar uit om
me hier in te verdiepen.

.
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Wist je dat...
Wist je dat...
Wist je dat:
Wist je dat er bij de KLM geen rij 13 bestaat aan boord
van een vliegtuig?
De reden dat er geen rij 13 aan boord is van een KLM vliegtuig is
omdat 13 in sommige landen wordt gezien als een
ongelukssgetal.
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