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 Nieuwsbrief, januari 2012 

 

Beste leden en geïnteresseerden, 

 

De eerste nieuwsbrief van 2012 is een feit. Een goede start begint met een goed 

netwerk. Aristaeus is het platform voor alumni Van Hall Larenstein om hun netwerk te 

onderhouden en te vergroten. Januari staat voor Aristaeus in het teken van het Netwerk-

event. We gaan ervan uit dat het event weer een groot succes gaat worden. Uiteraard 

informeren we jullie tevens in deze nieuwsbrief over activiteiten van de afgelopen tijd en 

de agenda voor de komende activiteiten. 

 

 

 

Netwerk-event Aristaeus 20 januari 2012 

Begin het jaar goed, start met je voornemen om je netwerk te vergroten! 

 

Wat is het idee? 

Aristaeus heeft tot doelstelling om de betrekkingen tussen leden onderling, het werkveld 

en studenten van Van Hall Larenstein te onderhouden. Om alledrie de partijen aanwezig 

te hebben op een moment en plaats, willen we een netwerk-event opzetten voor het Van 

Hall Larenstein. Deze dag zal in het kader staan van netwerken, inclusief lezingen, en is 

toegankelijk voor alle alumni, personeel en toekomstgerichte studenten. 

 

Waarom doen we dit? 

De studietijd is voor de een al weer wat langer geleden dan voor de ander, maar het is altijd leuk om samen deze 
herinneringen weer op te halen. Aristaeus denkt toekomstgericht en wil graag invulling geven aan de missie: 
 
Aristaeus �netwerk van jouw toekomst� 

Iedereen weet dat een goed netwerk belangrijk is, maar niet iedereen begint er op tijd 

mee en weet hoe succesvol netwerken verloopt. Aristaeus heeft als doel interessante 

personen uit te nodigen om mee te netwerken. Aristaeus wil de drempel verlagen om in 

contact te komen met personen uit het werkveld, waar je binnen je netwerk 

daadwerkelijk iets aan kan hebben. Netwerken wordt als belangrijk ervaren, iedereen 

heeft wel een profiel op Hyves, Twitter, Linkedin en Facebook en tijdens deze dag nemen 

we de afslag Van Hall Larenstein vanaf de digitale snelweg. 

 

Wat willen we? 

Het bij elkaar brengen van Aristaeus, niet Aristaeus alumni en studenten om een diverse 

groep te creëren waarbinnen een netwerk opgebouwd kan worden.  

Dit is de 3e editie van het evenement dat Aristaeus twee keer per jaar wil organiseren op 

de verschillende vestigingen van het Van Hall Larenstein. Voor een succesvol evenement 

streven wij er na om minimaal 80 personen deel te laten nemen. 

 

Programma: 

 17:00uur: Inloop Grand Cafe  

 17:30uur: Jan Jansen (directeur Vitelia Veevoeders uit Limburg) over 

het feeddesignlab.nl en netwerken in de productie. 

Erik Doll (Key Accountmanager Friesland Campina) over netwerken 

in de sales. 
 18:30uur:  Lopend Buffet 

 19:30uur:  Netwerken in praktijk. 

 21:00uur: Feestelijke afsluiting met leuke band op het Van Hall Larenstein. 

 

Nadien is er nog de mogelijkheid om door te feesten in de sociëteit van Osiris. 
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Wall of Fame weer gepresenteerd 

Onlangs zijn er weer nieuwe �alumni van het jaar� verkozen. In dit geval gaat het om 

alumni over het jaar 2011. Deze personen komen ook weer een jaar lang met naam en 

toenaam in de vitrine van het VHL te Leeuwarden te hangen. De volgende alumni zijn dit 

jaar tot de �Wall of Fame� toegetreden: 

 

- Maggy Muurmans (Diermanagement) 

- Reitze van Giffen (Landbouw) 

- Sybren Schuurmans (VAB) 

- Annelies de Graaf (Milieukunde) 

 

Namens het bestuur van Aristaeus willen we deze personen van harte feliciteren en nog 

veel succes en plezier wensen in hun verdere carrière en leven.  

Ben je benieuwd wat deze personen allemaal gedaan en bereikt hebben, check dan de 

website www.aristaeus.nl en kijk onder het kopje �wall of fame�. 

 

Ook dit jaar hebben we vanuit de leden een aantal tips ontvangen voor nieuwe alumni 

van het jaar. We hopen voor 2012 wederom tips te ontvangen, dit kan op 

secretaris@aristaeus.nl. 

 

 

 

 

Ledenbestand 

Het bestuur wil het nieuwe jaar gebruiken om het ledenbestand op te schonen en te 

controleren. We willen alle leden per brief en per email op de hoogte kunnen houden van 

nieuws, activiteiten, enz. 

  

Op de website vindt u onder het kopje �aanmelden Aristaeus� een formulier waarin u uw 

gegevens kunt invoeren. Wij zullen dan in het ledenbestand controleren of de gegevens 

nog actueel zijn en waar nodig aanpassen.  

 

Ook kunt u een pasfoto op de website uploaden. De foto�s van de leden willen wij 

gebruiken voor een smoelenboek dat in 2012 uit zal komen en onder de huidige en 

nieuwe leden wordt verspreid. Zorg er dus ook voor dat u laat weten waar u werkt en 

welke functie u heeft. Wanneer u denkt dat u gegevens de laatste tijd niet zijn gewijzigd, 

is het voldoende om alleen een foto te uploaden.  

 

Heeft uw vragen of opmerkingen kunt u gerust contact opnemen met het algemeen 

bestuur.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het algemeen bestuur, 

Sarah Glücks 

secretaris@aristaeus.nl  

http://www.aristaeus.nl
mailto:secretaris@aristaeus.nl.
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Agenda 

 Activiteit Plaats Datum Tijd Voor 

Netwerk-event Aristaeus Leeuwarden 20-01-2012 17.00 uur Alumni en studenten 

Activiteitendag Aristaeus Omgeving Zwolle 09-03-2012 Middag Alumni en studenten 

Voor meer info kijk op www.aristaeus.nl 
 
 
 
 

Adreswijzigingen 

Hebt u een adreswijziging? Of bent u van baan veranderd? Laat het ons even weten. 

Stuur uw oude en nieuwe gegevens naar secretaris@aristaeus.nl. 

http://www.aristaeus.nl
mailto:secretaris@aristaeus.nl.

