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Woord van de Voorzitter
Lieve leden,
Wat is de eerste maand toch snel voorbijgegaan! De rookies hebben hun eerste twee
projecten al moeten inleveren en zijn druk onderweg richting de tentamens. Terwijl de
tweedejaars druk bezig zijn met hun eerste Block Assignment, zijn de ouderejaars
begonnen aan een minor, stage of het afstuderen. Gelukkig mag en kan alles weer fysiek op
de HvA plaatsvinden, dus dat draagt zeker bij aan een goede start van het nieuwe
studiejaar.
Afgelopen maand stonden er al genoeg activiteiten op de planning. Op woensdag 15
september was de eerste Algemene Leden Vergadering van dit jaar. Gelukkig kon de ALV
deels fysiek plaatsvinden op de HvA en wat was het toch fijn om weer met 75 man in het
auditorium te kunnen zitten. Voor wie er helaas niet bij konden zijn was de ALV ook te
volgen via Zoom. Na de ALV werd de avond afgesloten met een borreltje bij Sissi’s.
De SVAAA zou natuurlijk niet bestaan zonder de zeven commissies die zij rijk is. De
afgelopen maand stond dan ook in het teken van het samenstellen van deze commissies en
de commissie sollicitaties. Uiteindelijk zijn er heel wat sollicitaties geweest en zijn alle
commissies compleet. Aankomende woensdag staat de eerste Commissieleden
Vergadering op de planning en zullen alle commissies bij elkaar komen om elkaar te leren
kennen. Het doet ons erg goed om te zien hoeveel enthousiasme er nu al is binnen de
commissies en het beloofd een mooi en gezellig jaar te worden!
De maand werd goed afgesloten met een avondje bowlen bij Aloha. Uiteindelijk waren er
rond de 70 man aanwezig en was het zeker een geslaagde avond. Na het bowlen werd de
avond voortgezet bij de Heeren van Aemstel, waar alle remmen weer los mochten! Wat
was het toch een mooi gezicht om iedereen weer los te zien gaan en te zien genieten van
deze avond.
Zoals het er nu uitziet mag en kan er van alles weer en beloven er dus nog genoeg
activiteiten aan te komen aankomende weken, dus houdt de socials goed in de gaten. Op
woensdag 13 oktober staat er een borrel op de planning bij Café Leentje en kunnen er onder
het genot van een drankje genoeg dansjes gedaan worden!
Heel erg veel succes allemaal aankomende maand en hopelijk zie ik jullie snel weer bij een
volgende activiteiten!
Annemijn Zemel
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Activiteiten

Bowlen + Borrelen Heeren
Op donderdag 30 september is het bowlen van start gegaan!
Na het bowlen was het ook mogelijk om te borrelen in Heeren
van Aemstel. Omdat niet iedereen wilde of kon bowlen was
het ook alleen mogelijk om naar de borrel te komen. En wat
was het een succes! Was jij niet bij deze borrel? Niet getreurd!
Er komen nog veel meer borrels en gezellige activiteiten aan!
Zoals de borrel Café Leentje!

Borrel Café Leentje
Woensdag 13 oktober is er weer een nieuwe borrel in Café
Leentje. Deze borrel zal een week voor de herfstvakantie
plaats vinden. Dus wil je voor je er tussen uit gaat nog even
borrelen met wat studiegenoten? Of gewoon borrelen omdat
het gezellig is? Haal dan snel je tickets! De tickets zijn tot 12
oktober, 20:00u, te halen via de site. Deze tickets zijn geheel
kosteloos.
Let op! Wil jij bij deze activiteit aanwezig zijn? Dan ben je wel
verplicht in bezit te zijn van een corona check bewijs, herstel
bewijs, vaccinatie bewijs of een een Testen voor Toegang
bewijs. Zonder dit bewijs is het niet mogelijk om aanwezig te
zijn bij deze activiteit!
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Activiteiten

Pasdagen
Op woensdag 27 oktober zijn er voor alle leden pasdagen voor
een maatpak. Een goed pak is altijd handig om te hebben en
kan gebruikt worden voor uitjes met de SVAAA, presentaties
voor school en natuurlijk voor andere belangrijke afspraken.
De pasdag zal om 15:00 uur beginnen en is om 18:00 uur
afgelopen, je kan tijdens dit tijdsblok langskomen. De pasdag
zal gewoon op de HvA zijn, het precieze lokaal zal later
gecommuniceerd worden. Daarnaast hebben wij een
kortingsdeal met het bedrijf Fredericks & Henderson en zullen
de pakken een koopje zijn! Een tweedelig pak zal 169 euro
kosten en een driedelig pak 219 euro.
Dinsdag 5 oktober zal de inschrijving opengaan tot en met
woensdag 20 oktober, zodat we de aantallen kunnen
doorgeven aan Fredericks & Henderson.

Wil jij helpen?
Aankomend schooljaar zal de HvA weer een aantal
fysieke open dagen organiseren. De hogeschool is
opzoek naar mensen die één of meerdere dagen zou
willen helpen bij een open dag. Daarnaast zoekt de HvA
ook mensen die willen helpen bij een Studiekeuzecheck.
Geïnteresseerd? Ga naar de volgende link voor meer
informatie
en
het
aanmeldingsformulier:
https://forms.gle/auYH5ruEE6qMNW829
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- Maxwell PelsKan je wat over jezelf vertellen?
Hoi! Ik ben Maxwell en ik ben bijna 20 jaar (nog 3 weken). Ik
woon in Purmerend, dus is niet heel ver van Amsterdam
vandaan. In mijn vrije tijd speel ik piano en ben natuurlijk bezig
met de luchtvaart. Ik deed aan badminton, maar ben er 2 jaar
geleden mee gestopt. Op dit moment heb ik geen werk, maar
ben soms wel op zoek naar een tijdelijk bijbaantje.

In welke commissie zit je?
Ik zit natuurlijk in de allerleukste en gezelligste commissie van
de SVAAA; namelijk de mediacommissie! Niet persoonlijk
bedoeld ;)
Wat is het saaiste aan commissiewerk?
Er komt bij mij niet zo snel iets te binnen schieten waarvan ik
denk dat het echt saai is. Het zijn verschillende soorten taken,
maar ik vind ze niet saai om te doen.
Waarom heb je voor Aviation gekozen?
Van kleins af aan, ben ik al geïnteresseerd in vliegtuigen; vooral
hoe zo’n zware ijzeren kist in de lucht kan blijven. Op de HAVO
moest ik een opleiding kiezen wat ik echt leuk vond, maar ik kon
niet echt iets vinden wat mij interesseerde. Na een tijdje goed
zoeken, kwam de opleiding Aviation tevoorschijn en had me
meteen ingeschreven voor deze opleiding. Ik vind het nog
steeds leuk om hier te zijn :).

Wat is je favoriete vakantiebestemming en waarom?
Ik heb niet echt één favoriete vakantiebestemming, maar
als ik echt moet kiezen, dan kies ik voor de VS. Ik zal dan
vooral New York en Los Angeles bezoeken, vanwege de
grote verschillen tussen deze 2 steden.
Met welk bestuurslid zou je absoluut niet willen ruilen
en waarom?
Dan zou ik zeker niet met Simon willen ruilen, want ik ben
HELEMAAL NIET economisch aangelegd. Dus ik ben blij
dat de kas veilig in Simons handen ligt!
Waar zie je jezelf over 30 jaar?
Ik hoop ergens in een luchtverkeersleidingstoren. Maakt
niet echt uit waar (het liefst in Nederland). En als het toch
anders loopt dan werk ik ergens op Schiphol, maar nog
geen idee bij wie.
Als de vereniging €1.000.000 in kas had, wat zouden
we gaan doen?
Natuurlijk iedereen uitnodigen voor een privé feest met
een optreden van een beroemd artiest! We mogen er toch
wel even van genieten.
Wie kies jij voor interview voor het volgende
maandblad?
Abel Bannik
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Wist je dat...
Wist je dat...
Wist je dat:
Wist je dat er Groningen Aiport Eelde beschikt over een
private jet terminal voor zakelijjke vluchten?
Er zijn hier geen wachtrijen, persoonlijke benadering en de auto
kan voor de deur!
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