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Jaaropening 2018/2019 van de HU 
Het thema van de jaaropening is dit jaar “Samen verschil maken”. De jaaropening vindt weer 
plaats in TivoliVredenburg. 
 
“Bij de HU is iedereen welkom die slim en gemotiveerd genoeg is om er te studeren. 
Ongeacht leeftijd, culturele, etnische of religieuze achtergrond, of functionele beperking. Juist 
door al die onderlinge verschillen te benutten, kunnen we samen nog duidelijker het verschil 
maken voor onze regio. Daarover gaat de jaaropening 2018/2019. Samen met inspirerende 
sprekers kijken we naar wat diversiteit en anders-denken voor ons kunnen betekenen”  
 
U kunt zich via deze site aanmelden. 

Programma Jaaropening 2018/2019  
15.00 – 15.30 uur: Ontvangst en registratie 
15.45 – 15.50 uur: Welkomstwoord - dagvoorzitter Tobias de Ronde 15.50 – 16.05 uur: Opening - Jan Bogerd 
16.05 – 16.10 uur: Film ‘HU - hogeschool waar iedereen welkom is’ 16.10 – 16.30 uur: Normaal is anders - 

Jitske Kramer 
16.30 – 16.45 uur: Uitreiking HUgenotenprijzen 2018 
16.45 – 17.00 uur: Feestelijke jaaropening HU 2018/2019 
17.00 – 18.00 uur: Borrel jaaropening (festivalplein)  

Meer informatie over onder andere de sprekers vindt u op deze site. 
 
 

Algemene Ledenvergadering 2018  
Op vrijdagmiddag 9 november 2018 vindt weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
plaats. 
Ditmaal is de vergadering in het nieuwe HU-gebouw aan de Heidelberglaan 15. 
Na het algemene gedeelte zal Mark Zanstra, docent van het jaar 2018 van de HU een 
presentatie verzorgen. 
De vergaderstukken worden opgenomen in het najaarsnummer van Oud Goud Magazine. U 
krijgt dit Oud Goud Magazine in oktober per post opgestuurd. 

 

http://www.huontwikkelt.nl/meld-je-aan-voor-het-festival-en-de-jaaropening/
http://www.huontwikkelt.nl/wp-content/uploads/2018/07/PDF-Programma-Jaaropening-2018.pdf
http://www.huontwikkelt.nl/campusontwikkeling/nieuwbouw/
http://www.trajectum.hu.nl/docent-van-het-jaar-2018-mark-zanstra/


Meer details over deze ALV worden in het septembernummer van de Nieuwsbrief 
opgenomen. 
 
 
Resultaat van “Een Oproep aan Oud Goud leden” 
In de Nieuwsbrief van juni/juli deden we een oproep voor het verzorgen van 
presentaties/lezingen door Oud Goud leden voor Oud Goud leden. Op deze oproep zijn zeer 
gevarieerde en bruikbare reacties binnengekomen. 
Allereerst een drietal interessante presentaties door Ad van Dooren over diverse 
onderwerpen: 
1 "Langzaam beter", over de hobbelige weg van de medische vooruitgang met zowel 
technologische hoogstandjes als voetangels, klemmen, stommiteiten en botte pech. 
2 "Zoeken naar de waarheid". Een verhaal over de filosofie achter wetenschappelijk 
onderzoek en de vraag in hoeverre wetenschap bedoeld is om de 'waarheid' te achterhalen. 
3 "Rationeel en intuïtief gedrag", waarin gedragsverandering, bijvoorbeeld t.a.v. een 
gezondere leefstijl en veranderingsprocessen in bedrijven centraal staan. 
 
Een volgend aanbod komt van een vrijwilliger in de ArcheoHotspot in Castellum de Hoge 
Woerd in Leidse Rijn, Nico Holvast. Hij wil graag een rondleiding organiseren in het Castellum 
en uitgebreid informatie geven over archeologie in het ArcheoHotspot. 
 
Tenslotte een paar presentaties in woord, beeld en video over bijzondere reizen in Europa, 
gemaakt door Fred Hermsen. 
1 Zijn fietstocht in het spoor van de voettocht van Emo (abt in het voormalige Friesland) die hij 
maakte in 1211-1212 van Wittewierum naar Rome. 
2 Een tweede fietstocht betreft een gedeelte van de reis naar Santiago de Compostella  in 
navolging van Clemens Sweerman, de auteur van de pelgrimsroute naar Santiago in drie 
delen. 
 
Vanaf het begin van 2019 zullen een aantal van bovengenoemde suggesties in het 
activiteitenprogramma voor Oud Goud leden opgenomen worden. 
Mocht u geïnspireerd zijn door de respons tot nu toe, aarzel dan niet om nieuwe suggesties 
aan te dragen via staatsenfgm@ziggo.nl of 030 6572965. 
Francis Staatsen. 
 
 

Enquete over gebruik van faciliteiten en andere vragen 
Als lid van de vereniging Oud Goud kunt u gebruikmaken van een aantal faciliteiten van de 
hogeschool. Denk hierbij aan het gebruik van de Mediatheek, HU-Klinieken, inloggen in het 
HU-Intranet en andere zaken. 
Daarnaast wordt door de vereniging Oud Goud ook diverse activiteiten georganiseerd. 
 
Het bestuur van de VOG wil graag weten in hoeverre deze faciliteiten en activiteiten ook 
daadwerkelijk gebruikt of bezocht worden en of er ook nog andere wensen zijn. 
De resultaten van deze enquête kunnen gebruikt worden in het periodiek overleg met het CvB 
en om de activiteiten af te stemmen op de behoeften die er onder de leden leven. 
Binnenkort kunt u een verzoek per e-mail tegemoetzien om mee te werken aan een korte 
digitale enquête. 
 
 

Agenda 

mailto:staatsenfgm@ziggo.nl


 Donderdag 23 augustus 2018, 15:00 uur – 18:00 uur. TivoliVredenburg Utrecht. 
Jaaropening HU  

 Vrijdag 9 november 2018 13:30 – 17:30 uur. Heidelberglaan 15 Utrecht. 
Algemene Ledenvergadering Vereniging Oud Goud. 

 
 
 
Zie voor meer activiteiten ook de Agenda op de site van Oud Goud 
 
 

   

 
 

 

 
  

 

http://www.huontwikkelt.nl/wp-content/uploads/2018/07/PDF-Programma-Jaaropening-2018.pdf
https://husite.nl/oudgoud/agenda/
http://www.oudgoud.hu.nl/

