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Jaaropening collegejaar 2019 - 2020 
Op 29 augustus opent de hogeschool weer traditiegetrouw het studiejaar met de Jaaropening. Ook de leden 
van Oud Goud zijn weer voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Het belooft weer een gezellige middag te worden 
met veel inspiratie en leuke ontmoetingen, dit jaar in het Beatrixtheater in Utrecht.  
Het thema van de jaaropening is dit jaar: ‘HU in 2026: kansen en uitdagingen!’.  
 
Waarom 2026?  
De HU heeft een nieuw ambitieplan, waarin ze hun ambities en doelstellingen tot 2026 hebben vastgelegd rond 
vijf kernthema’s. 
Lees hier meer over, bekijk het programma van de jaaropening en meldt je aan op deze pagina van de HU site. 
Toegang is op basis van een persoonlijke uitnodiging. U kunt zich hiervoor aanmelden via dit digitale formulier 
op de HU-site. 
 
 
Algemene Ledenvergadering 2019 
Op vrijdag 8 november wordt weer de Algemene Ledenvergadering van de vereniging gehouden. 
De vergadering wordt gehouden in het gebouw aan de Padualaan 97, waar voorheen de faculteit Educatie 
gevestigd was. Tegenwoordig is het de thuisbasis voor de instituten op het gebied van onderwijs en opvoeding. 
U bent welkom vanaf 13:30 uur. 
 
Na het algemene deel zullen we onder andere kunnen luisteren naar de bijdrage van de Docent van het Jaar 
Johan Toonstra van de opleiding Huidtherapie. 
De vergaderstukken worden opgenomen in het Oud Goud Magazine, dit wordt in oktober per post verstuurd. 
Meer informatie vindt u in volgende Nieuwsbrieven. 
 
 
Jaarverslag HU 2018 
Hoeveel studenten en afgestudeerden heeft de HU, welke ontwikkelingen spelen er op het gebied van 
onderwijs en onderzoek, wat zijn de financiële resultaten: het staat allemaal in het jaarverslag van de 
hogeschool. Naast dit document is er het publieksjaarverslag: een toegankelijke website die aan de hand van 
inspirerende voorbeelden het verhaal van de HU vertelt. 

 

https://www.stage-entertainment.nl/theaters/beatrix-theater-utrecht/
https://www.huontwikkelt.nl/the-making-of-ons-nieuwe-ambitieplan-hu-in-2026/
https://www.hu.nl/hu-jaaropening-2019-2020
https://husite.nl/formulieren/jaaropening-2019-2020/
https://husite.nl/formulieren/jaaropening-2019-2020/
https://www.hu.nl/padualaan-97-utrecht
https://trajectum.hu.nl/johan-toonstra-van-huidtherapie-is-docent-van-het-jaar-2019/
https://trajectum.hu.nl/johan-toonstra-van-huidtherapie-is-docent-van-het-jaar-2019/


Op deze site vindt u meer informatie, u kunt het volledige jaarverslag downloaden en er staat een link naar het 
publieksjaarverslag. 
 
 
Parkeren op de Uithof wordt duurder 
Met ingang van 1 oktober worden nieuwe regels voor betaald parkeren op de Uithof (USP) ingevoerd 
 
Vanaf 1 oktober gaat iedereen betalen voor parkeren op het USP. Hoeveel je gaat betalen hangt af of je in 
dienst bent van de HU en je woon- werkafstand.  
Bezoekers kunnen voor € 5,00 parkeren in de P+R inclusief gebruik van het OV. Het parkeertarief in het centrumgebied 
wordt verhoogd naar € 1,80 per uur. 
Alle locaties van de HU, met routebeschrijvingen  vindt u op deze site. 
Alle informatie over de parkeervoorzieningen in de Uithof vindt u hier. 
 

 
Herbenoemingen en wijzigingen bij het CvB en Raad van Toezicht van de HU 
Met het aflopen van benoemingstermijnen zijn zowel de voorzitter van het College van Bestuur, Jan Bogerd, als de 
voorzitter van de Raad van Toezicht, Guus van Montfort, herbenoemd voor een nieuwe termijn. Verder is Marc Vermeulen 
toegetreden tot de Raad van Toezicht. Collegelid Anton Franken neemt een sabbatical in 2020. 
 
Lees hier meer over op de site van de HU. 
 
 
Agenda. 
Let op! 
De datum van de Jaaropening heeft in eerdere nieuwsbrieven foutief vermeld gestaan. De juiste datum is 
donderdag 29 augustus 2019. 
 
Donderdag 29 augustus 2019, Jaaropening collegejaar 2019-2020. Beatrixtheater, Utrecht 
Dinsdag 24 september 2019: 14:00 uur, Boottocht over het Naardermeer, zie agenda website. 
Vrijdag 8 november 2019, 13:30 uur. Algemene Ledenvergadering. 
Vrijdag 19 juni 2020, 11e editie van het HU Open Golf- en Netwerkevent. Golfclub Amelisweerd, Utrecht. 
Aanmelden is mogelijk vanaf half februari. 
 
 
Zie voor meer activiteiten ook de Agenda op de site van Oud Goud 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u als lid of donateur ingeschreven staat bij de Vereniging van Oud-
Medewerkers van de HU, Oud Goud 
 
 
   
 

 

 
   

 

https://www.hu.nl/jaarverslag
https://www.hu.nl/locaties
https://www.uu.nl/organisatie/vastgoed-en-campus/campus-usp-de-uithof/bereikbaarheid/parkeerlocaties
https://www.uu.nl/organisatie/vastgoed-en-campus/campus-usp-de-uithof/bereikbaarheid/parkeerlocaties
https://www.huontwikkelt.nl/herbenoemingen-en-wijzigingen-in-bestuur-en-toezicht-hogeschool-utrecht/
https://www.stage-entertainment.nl/theaters/beatrix-theater-utrecht/
https://husite.nl/oudgoud/agenda/
https://www.hu.nl/open-golf-event
https://husite.nl/oudgoud/agenda/
http://www.oudgoud.hu.nl/

