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Bericht van het Bestuur
Bekader heeft een roerig jaar achter de rug. Op 9 mei afgelopen jaar
bungelde het voortbestaan van Bekader op de beschikbaarheid van
nieuwe bestuursleden. Ter Algemene Leden Vergadering zijn 3 leden
opgestaan die het alternatief - opheffen van de vereniging – niet over
hun hart konden verkrijgen.

Kort na de ALV is de voorzitter om persoonlijke redenen uitgevallen en heeft zijn
functie vacant gesteld. Deze functie is nog steeds vacant. Geïnteresseerden zijn meer
dan welkom om te komen praten met de overige bestuursleden over een rol in het
bestuur!
Het nu tweekoppige bestuur heeft besloten initiatieven van leden om de vereniging
nieuw leven in te blazen in principe van harte te ondersteunen. Zonder initiatief van
leden is er geen vereniging en heeft de vereniging geen bestaansrecht. Het bestuur kan
en wil de kar niet alleen trekken.
Elk initiatief, zoals een bedrijfsbezoek, lezing, workshop en borrel, is bespreekbaar.
Neem contact op met het bestuur om de details te bespreken!
Het nieuwe bestuur heeft ook de banden met het nieuwe Stress bestuur aangehaald.
Daarbij zijn ondermeer afspraken gemaakt over het wederzijds (beperkt) openstellen
van relevante activiteiten en neemt de voorzitter van Stress regelmatig deel aan onze
bestuursvergaderingen. Daarnaast wordt nagedacht hoe we gezamenlijk Bekader
kunnen promoten bij studenten, zodat een lidmaatschap van de vereniging voor een
nieuw afgestudeerde BK’er een logisch vervolg is op zijn lidmaatschap van Stress.
In deze nieuwsbrief wordt – op veler verzoek – dan toch een activiteit aangekondigd
welke is georganiseerd door het bestuur. En daarbij pakken we flink uit! Een actueel
onderwerp, goede spreekster en een inspirerende locatie! Een goed moment om elkaar
ook weer te spreken en met ons informeel te sparren over de toekomst van Bekader.
Meld je direct even aan. Wij rekenen op een volle bak!
Inmiddels heeft ook een oude rot onder ons zich bereid verklaart twee volgende
activiteiten te willen organiseren. Dank Lilian! Wie volgen? De data staan alvast
vermeld in deze nieuwsbrief. Reserveer deze vast in je agenda!
Agenda
Woensdag 7 maart Lezing: Hoe kun je Social Media écht in de praktijk inzetten
Maandag 16 april: details worden nader bekend gemaakt
Donderdag 21 juni: details worden nader bekend gemaakt

Lezing / Training: Hoe kun je Social Media écht in de praktijk
inzetten
De drempel om een account aan te maken op Twitter, LinkedIn of een
ander online netwerk ligt laag. Maar eenmaal aangemeld, lopen vele
professionals vaak tegen de vraag aan hoe ze social media écht in de
praktijk kunnen gebruiken. Hoe kun je social media effectief voor je laten
werken? Hoe kun je business genereren met social media? Deze vragen
worden beantwoord tijdens deze workshop!
Workshop

In deze workshop leert Vanessa Simons-Kelly je hoe je effectief Twitter en LinkedIn
zakelijk kunt gebruiken. Ook wordt stilgestaan bij beschikbare tools om op een
efficiënte wijze met social media om te gaan. In de workshop passeren vele
praktische, actuele voorbeelden de revue. Uiteraard is er veel ruimte voor vragen.
Informatiepakket

Na afloop van de workshop ontvangt elke deelnemers digitaal de PowerPoint
presentatie met alle besproken informatie en links. Ook sturen we je
een LinkedIn handleiding, Twittergids, handleiding RSS-feeds en een
Hootsuite handleiding. Indien van toepassing wordt ook een document
met tijdens de workshop genoemde websites toegevoegd.
De spreker

Vanessa Simons-Kelly, social media trainer/adviseur, is een begenadigd
en bevlogen spreker. In deze workshop laat ze je op enthousiaste zien hoe
jij social media kan inzetten om business te genereren.
Locatie en details

Locatie:
De lezing vindt plaats in Kasteel Woerden, centraal gelegen in de Randstad.
Adres: Kasteel 3, 3441 BZ Woerden. Klik hier voor de routebeschrijving met de auto:
Kasteel Woerden is rechtstreeks – met frequente verbindingen - direct per trein
bereikbaar vanaf Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Leiden. Het kasteel
ligt op loopafstand van het station.
Agenda:
Vanaf 18.00:
18:30 – 19:30:
19:30 – 21:30:
21:30 – 22:30:

Ontvangst
Maaltijd
Workshop Social Media
Na-borrelen (van gedachten en drank).

Deelname aan deze activiteit is gratis als je Bekaderlid bent. De workshops van
Vanessa trekken volle zalen, ook bij ons is de ruimte beperkt en Vol = Vol.
Aanmelding is verplicht via info@bekader.nl. Minimum deelname 25 personen.
Nu doen: meld je meteen even aan via info@bekader.nl !

LinkedIn-groep Bekader
Wie staat er nog niet op LinkedIn? Word dan ook lid van de Bekader-groep,
discussieer mee en lees het nieuws van Bekader als eerste!!
Wil je weten wat LinkedIn is of wat jij ermee
zou kunnen doen, schrijf je dan zeker in voor de
workshop van 7 maart!
Adreswijziging / e-mail beleid
Heeft u de e-mailing van de UT en/of die van Bekader niet ontvangen? Geeft u ons
dan uw huidige e-mailadres door: info@bekader.nl
U kunt het ook doorgeven aan de UT: alumni@utwente.nl of via de Alumniportal zelf
wijzigen.
Bekader verstuurt haar mailings met het adressenbestand van het Alumnibureau.
Daarbij verzendt het Alumnibureau de e-mails standaard aan het alumni adres. We
merken dat we daar (te) veel leden niet mee bereiken. Op speciaal verzoek van het
bestuur is daar het alternatieve e-mail adres van een lid, voor zover bekend, aan
toegevoegd.
Bekader
Alumnivereniging Bekader, vereniging van aan de Universiteit Twente afgestudeerde
(technisch) bedrijfskundigen, gevestigd te Enschede, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 40075343.
Postadres: Bekader, p/a Universiteit Twente, Bureau Communicatie Alumnibureau, Postbus 217, 7500 AE Enschede.
Website:
www.bekader.nl
e-mailadres: info@bekader.nl
Bestuur:
voorzitter: vacant
secretaris: Felix Jan van den Bos, secretaris@bekader.nl
penningmeester: Sander Tiemens, penningmeester@bekader.nl
Webmaster: vacant
Deze mail is in samenwerking met het Alumnibureau van de Universiteit Twente tot stand
gekomen.
Alumnibureau
Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede
E-mail: alumni@utwente.nl
Internet: www.alumnus.utwente.nl

