VTB NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2010

Beste alumnus,
Eindelijk is hij er dan, de VTB-nieuwsbrief! De eerste uitgave van ons bestuur met daarin een
eerste voorstelrondje, de aankondiging van de themabijeenkomst in maart en wat praktische
informatie zoals de contributie.

Voor de VtB-volgers ben ik een oude bekende, want ook al lid
van het vorige bestuur. Mijn naam is Gemma Smid
(jaargenoten kennen me als Gemma Marsman). Begonnen in
1983 en afgestudeerd in januari 1990. Momenteel werk ik als
afdelingshoofd Ruimte en Wonen bij de provincie Zuid-Holland
maar ik heb ook bij het Rijk gewerkt en ben 8 jaar wethouder
geweest in Zoetermeer. Als voorzitter van de VtB wil ik
proberen om er, samen met de collega's, voor te zorgen dat er
toch minimaal 2 activiteiten per jaar van de grond komen. Ik
hoop jullie daar persoonlijk de hand te kunnen schudden.

Mijn naam is Gijs Jan Visser (28) en ik zal in het bestuur van
de VTB de rol van penningmeester vervullen. Een aardige
uitdaging, gezien het feit dat er al jaren geen contributie meer
is geheven. Daar heb ik alle vertrouwen in, ook omdat er
goede activiteiten op het programma staan. Verder zal ik in
het bestuur het contact met de kweekvijver, de studenten van
de opleiding Bestuurskunde onderhouden. Van het huidige
bestuur ben ik als enige blijven hangen in Enschede, waar ik
werk bij onderzoeksbureau I&O Research. In mijn vrije tijd
doe ik onder meer aan waterpolo.
Mijn naam is Amy de Jong. Ik ben 23 jaar, in september 2009
afgestudeerd en sindsdien dus ook officieel bestuurskundige.
Inmiddels werk ik als trainee bij Lysias Advies in Amersfoort,
een middelgroot adviesbureau voor de publieke sector. Als
oud voorzitter van Sirius (33e bestuur) en lid van de
faculteitsraad heb ik me tijdens mijn studie veel bezig
gehouden met de opleiding en de activiteiten daaromheen.
Het VTB bestuurslidmaatschap is voor mij een mooie manier
om die betrokkenheid voort te zetten. Binnen het bestuur
houd ik mij bezig met ledenwerving, contacten met Sirius en
contacten met de faculteit. 2010 wordt voor ons een jaar om
de VTB weer goed op de kaart te zetten!
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Even voorstellen: Sabine Hoogstad, de Commissaris Externe
Betrekkingen van dit VTB bestuur. Ik onderhoud officieel de
externe contacten, maar ben op dit moment meer bezig om
door middel van promo (website, nieuwsbrief) de VTB weer
onder jullie aandacht te brengen! Op dit moment werk ik als
Audit Trainee bij de Rijksauditdienst (Ministerie van Financiën)
en zit ik elke vrijdag weer in de collegebanken voor de postmaster Internal/Operational Audit. Naast deze werk/studie
combi hou ik gelukkig nog genoeg tijd over voor leuke
activiteiten met vrienden en nu ook met de VTB! Door de VTB
blijf ik op een mooie manier betrokken bij bestuurskundige
discussies, zowel via activiteiten als via het alumninetwerk.

Themabijeenkomst Gemeenteraadsverkiezingen 11 maart, 18.00u-20.00u, Hoog Brabant
Utrecht
De VTB zal in 2010 weer drie themabijeenkomsten organiseren, beginnend in maart! Op 11
maart zullen wij onder de inspirerende leiding van dr. Martin Rosema (UT) met
gemeenteraadsleden Jeroen van Dijken (VVD Den Haag) en onze eigen Gemma Smid in
discussie gaan over de gemeenteraadsverkiezingen. De bijeenkomst zal van 18.00u tot 20.00u in
vergadercentrum Hoog Brabant (Radboudkwartier 23, 3511 CC Utrecht, www.hoogbrabant.nl) in
Utrecht plaats vinden. Voor koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd, het is echter exclusief
avondeten.
De andere themabijeenkomsten zullen op 11 juni 2010 in Enschede en 6 oktober 2010 in Den
Haag plaatsvinden. Meer informatie volgt snel via onze website www.utwente.nl/vtb.
Integratie Veiligheidsnetwerk met VTB
De initiatiefnemers van het Twents Alumni Veiligheidsnetwerk Roy Johannink, Bram
Kampschreur en Roderik Kouwenhoven - hebben besloten om te integreren met de VTB. Het
Veiligheidsnetwerk is opgericht voor alumni Maatschappelijke Veiligheidsstudies. De afname
van de bereidheid tot het organiseren en het deelnemen aan activiteiten, maakt dat de
initiatiefnemers het Veiligheidsnetwerk niet als aparte entiteit willen behouden. Het volledig
stoppen met het organiseren van nieuwe activiteiten op het terrein van veiligheid hoeft gelukkig
niet, door de integratie van het Veiligheidsnetwerk in de VTB. Dit betekent overigens niet dat
leden van het Veiligheidsnetwerk automatisch lid zijn van de VTB. De leden van het
Veiligheidsnetwerk kunnen zelf aangeven of ze lid van de VTB willen worden, waarmee ze
gebruik kunnen maken van de diensten en activiteiten van de VTB. De initiatiefnemers van het
Veiligheidsnetwerk zullen de leden van het netwerk daar zelf nog over informeren
Nieuwsbrieven per mail/Alumniportal
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Deze nieuwsbrief ontvang je per mail. Om je goed op de hoogte te kunnen houden van al onze
activiteiten (evt. ook per post) willen we je vragen om op de alumniportal via
www.alumnus.utwente.nl je huidige gegevens te checken en indien gewenst je alumnus-email
door te sturen naar je privé-emailadres. Log hiervoor met je studentnummer en password in op
www.alumnus.utwente.nl
Contributie – incasso
In 2003 is er voor het laatst contributie geheven. Deze bedroeg toen 23 euro per jaar. Omdat er
natuurlijk altijd geld nodig is voor activiteiten zullen we vanaf het voorjaar van 2010 weer
contributie gaan heffen. Deze is vastgesteld op 25 euro per jaar. Wat krijg je hiervoor: 3-4 keer
per jaar het magazine Sirius Sight’s en tenminste twee activiteiten per jaar, zoals
netwerkborrels, lezingen en workshops.
Leden van 2003 hebben tot 1 mei 2010 de gelegenheid om zich af te melden. Na deze datum zal
op basis van de bestaande machtigingen de incasso worden geheven. Een afmelding kan per
brief worden gestuurd naar: Alumnivereniging VTB, t.a.v. Seeta Autar, Postbus 217, 7500 AE
Enschede
Activisme suggesties/interesse
Als bestuur willen we graag alles uit de alumnivereniging halen wat erin zit, maar dat kan
natuurlijk alleen samen met jullie! Heb je een geweldig idee voor een
bijeenkomst/congres/borrel en/of wil je graag iets organiseren? Reageer dan snel via onze
website, LinkedIn of per mail!
Oproep ontwerp huisstijl/logo
De VTB maakt weer een nieuwe start en daarbij hoort ook een aantrekkelijke lay-out! Ons logo
is op dit moment verouderd en alleen in slechte kwaliteit beschikbaar. Daarom deze oproep
voor het ontwerpen van een nieuwe VTB huisstijl en logo! Heb je leuke ideeen en ben je goed in
ontwerpen, neem dan snel contact met ons op!

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van VtB
www.utwente.nl/vtb
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