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Inschrijving HU Open 2019 gestart 
Beste vrienden en vriendinnen van het HU Open, 
 
Wanneer? Vrijdag 21 juni 2019. 
Waar?  Golfclub Amelisweerd, Utrecht. 
Wat?   De 10e editie van het HU Open Golf- en Netwerkevent. 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat u weer zult genieten tijdens het HU Open. Meldt u zich nu hier aan. Er is 
ruimte voor 150 deelnemers. Houdt de langste dag van het jaar vrij voor dit prachtige netwerkevent, 
uniek voor het HBO in Nederland, dat zich inmiddels een grote schare volgers heeft verworven zowel 
onder golfers als niet-golfers. 
Klik hier voor de prachtige filmimpressie van de editie van vorig jaar (mis deze niet!). 
 
En tenslotte, speciaal voor deze 2e lustrumeditie van het HU Open hebben wij een fantastisch aanbod 
gekregen van Golf Atlantique, een reisorganisatie die al sinds 2003 golfreizen naar Frankrijk aanbiedt. 
Zij hebben ons drie reizen naar Frankrijk aangeboden ter verloting onder alle deelnemers van 
het HU Open 2019 

• voor handicapcategorie tot 28: een verblijf voor twee personen bij Le Golf National nabij Parijs, 
om daar te golfen op de Ryder Cup baan (weet u het nog, september 2018?), met twee 
overnachtingen in het aangrenzende Novotel St Quentin hotel, incl. Ontbijtbuffet 

• voor handicapcategorie 28.1 – 54: een verblijf voor twee personen in Chateau d'Humières (ten 
noorden van Parijs, ca. vier uur rijden van Utrecht) om daar te golfen met twee overnachtingen, 
incl. Ontbijt 

• voor de spelers op de Par3-baan zonder GVB, de clinicdeelnemers en overige aanwezigen: 
een verblijf voor twee personen in een hotel in Parijs, met twee overnachtingen, incl. ontbijt 

De opbrengst van deze loterij wordt geschonken aan een nader te bepalen goed doel. 
  
Wij kijken uit naar uw aanmelding voor deze bijzondere editie van het HU Open. En voor de 
volledigheid: bij overaanmelding geldt wederom first come, first served, met een 
voorrangsbehandeling voor onze twee belangrijkste doelgroepen van dit event: HU-alumni en 
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. 
 
Met hartelijke groet, Theo Daselaar Toernooidirecteur HU Open 

 

https://www.hu.nl/open-golf-event?utm_source=shorturl&utm_medium=opengolfevent
https://youtu.be/fftL1o8EXfY
http://www.opengolfevent.hu.nl/


 
 
Lezingen voor leden door leden 

 
Donderdag 21 maart zullen onze leden Ad van Dooren 
en Fred Hermsen een lezing houden voor alle 
belangstellende leden. 
 
De lezing zal gehouden worden in het HU-gebouw aan 
de Heidelberglaan 15, in de ruimte ConceptSpace. 
 
 
 
 
 
 

Kort programma: 
Vanaf 13.30:  inloop 
14.00-15.00: Lezing Ad van Dooren: Rationeel en intuïtief gedrag 
15.00-15.15: Korte thee/ koffiepauze 
15.15-16.15: Lezing Fred Hermsen: reisverslag fietstocht naar Santiago de 
Compostella.  
16.15-17.00: Daarna borrel en hapjes. 
 

Aanmelden : klik hier . Het maximaal aantal deelnemers is 30. 
 
 
Bijeenkomst met Jan Bogerd, voorzitter CvB  
Op woensdag 15 mei 2019, 14.00 - 17.00 uur, zal Jan Bogerd ons weer bijpraten over zaken die 
spelen bij de HU.  
De middag zal dit keer in het teken staan van Inclusie en Diversiteit. 
De locatie zal bekend gemaakt worden in een volgende nieuwsbrief. 
Aanmelden: klik hier  
 
 
Filmcafé in het Louis Hartlooper Complex 
 

Als vervolg op onze succesvolle filmuitjes organiseert 
de werkgroep VOG-Gezondheid op 4 april 2019 
wederom een filmuitje. Het wordt dit keer weer een 
“Filmcafé”. Dit is de nieuwe benaming voor het 
Beeldenkabinett zoals wij dit enige jaren gewend 
waren. Wat gebleven is, is de opzet. Ook dit jaar 
zal Constant Hoogenbosch ons in de Kabinettzaal van 
het Louis Hartlooper Complex meenemen langs veel 
filmfragmenten en ons voorzien van vele 
wetenswaardigheden en anekdotes. 

Het thema deze keer is: Bucketlist? - Wil je dat Constant ook voor jouw mogelijke bucketlist inspiratie 
geeft, geef dan op het aanmeldformulier een trefwoord op. 
Programma: 

 12.00 – 12.30 uur             Ontvangst met broodje en koffie/theebuffet 
 12.30 – 13.30 uur             Filmcafé 
 13.30 – 13.50 uur             Pauze met koffie/theebuffet 
 13.50 – 14.50 uur             Vervolg Filmcafé 

https://goo.gl/forms/sZIOnMhTURu5XcUj1
https://goo.gl/forms/ZXshgiwxMwUmnuLf2
https://husite.nl/oudgoud/wp-content/uploads/sites/83/2016/04/P1030064-640x360.jpg


 14.50 – 16.00 uur             Napraten en Borrel 
Alle activiteiten zijn in de Kabinettzaal. 

Eigen bijdrage: € 15.- (Dit is inclusief koffie en lunch en borrel achteraf). 
Dit bedrag svp vooraf overmaken op: Iban: NL29 INGB 0002 5220 80 - t.n.v. W. Th. A. Coenen ovv 
Filmcafé. 
Het maximaal aantal deelnemers 40. 
Deze activiteit is toegankelijk voor alle leden van Oud Goud. (Dus ook voor de leden van de overige 
werkgroepen van de VOG.) 
Aanmelden:  via deze link 
 
Contributie 2019 
Heeft u de contributie voor 2019 al overgemaakt? 
Op 22 januari 2019 heeft u per mail een verzoek ontvangen om de contributie over te maken. In dit 
bericht staat het juiste rekeningnummer en uw lidmaatschapnummer vermeld. 
Wilt u dit lidmaatschapsnummer bij uw betaling vermelden? 
Let op! Tijdens de betaling stelt de ING-bank voor om de naam “Vereniging van Oud-medewerkers 
van de HU”  te gebruiken. Dit is de officiële naam van onze vereniging. 
 
Personalia 
Bas van der Veen vertrekt als directeur van het Instituut voor Gebouwde Omgeving. Lees verder.. 
Nieuwe directeur voor Instituut Theo Thijssen en Seminarium voor Orthopedagogiek. Lees verder.. 
Ellen Hilhorst vertrekt als directeur Instituut voor Life Sciences&Chemistry. Lees verder.. 
Nieuwe directeur voor International Business Studies. Lees verder.. 
 
Agenda 
Donderdag 21 maart 2019, 13:30 uur, Lezingen Ad van Dooren en Fred Hermsen 
Donderdag 4 april 2019, 12.00 uur, Filmcafé in het Louis Hartlooper Complex. 
Woensdag 15 mei 2019, 14:00 – 17:00 uur. Bijeenkomst met Jan Bogerd, voorzitter van het CvB van 
de HU. Het onderwerp van deze bijeenkomst is: Inclusie en Diversiteit. 
Vrijdag 21 juni 2019, 10e editie van het HU Open Golf- en Netwerkevent. Golfclub Amelisweerd, 
Utrecht. 
Vrijdag 8 november 2019, 13:30 uur. Algemene Ledenvergadering. 
 
 
Zie voor meer activiteiten ook de Agenda op de site van Oud Goud 
 
 
   
 

 

 
   

 

https://goo.gl/forms/4OFVhsXtnPkeQvCH3
https://www.huontwikkelt.nl/bas-van-der-veen-vertrekt-als-directeur-van-het-instituut-voor-gebouwde-omgeving/
https://www.huontwikkelt.nl/carla-luycx-benoemd-tot-directeur-instituut-theo-thijssen-en-seminarium-voor-orthopedagogiek/
https://trajectum.hu.nl/ellen-hilhorst-vertrekt-als-directeur-van-life-sciences-chemistry/
https://trajectum.hu.nl/marlies-sandee-directeur-van-international-business-studies/
https://husite.nl/oudgoud/agenda/
https://husite.nl/oudgoud/

	Programma:

