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Algemene Ledenvergadering 2019 
Op vrijdag 8 november wordt weer de Algemene Ledenvergadering van de vereniging gehouden. 
We zijn dit jaar te gast bij het Instituut Archimedes. 
De locatie zal nog worden bekendgemaakt. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Vanaf 13:30 uur Ontvangst met koffie 
14:00 uur: aanvang Algemene Ledenvergadering.  
15:00 uur: Algemeen programma, met een welkomstwoord door Jaap van Voorst, instituutsdirecteur. 
Vervolgens zal de docent van het jaar Johan Toonstra, van de opleiding Huidtherapie, zijn voordracht houden. 
16:00-17:00 uur: afsluitende borrel en hapjes. 
 
Meer informatie en een mogelijkheid om u aan te melden wordt opgenomen in de Nieuwsbrief van oktober. 
 
De vergaderstukken en agenda voor de ALV zijn opgenomen in het Oud Goud Magazine. Rond half oktober 
wordt dit magazine per post toegestuurd. 
 
 
Jaaropening 2019-2020 
 
Tijdens de jaaropening op 29 augustus in het Beatrixtheater presenteerde de hogeschool haar ambities voor 
2026. Om onderwijs met oog op de toekomst waar te maken, ligt de focus van Hogeschool Utrecht de komende 
jaren op vijf thema’s: missiegedreven opgaven, leven lang ontwikkelen, studentsucces, HU-gemeenschap en 
digitalisering.  
Een korte indruk van deze ambities is weergegeven in een filmpje. 
Voor een uitgebreidere impressie van deze bijeenkomst, kunt u op deze link klikken. 
Het ambitiedocument “HU in 2026” is hier te vinden. 
 
Een oproep 
Samenwerking werkgroepen Gezondheid en FMR 

 

https://trajectum.hu.nl/johan-toonstra-van-huidtherapie-is-docent-van-het-jaar-2019/
https://www.hu.nl/ambities-voor-2026-gepresenteerd
https://www.hu.nl/hu-jaaropening-2019-2020
https://www.huontwikkelt.nl/static/hu-2026-ambitieplan.pdf


De werkgroepen Gezondheid en Maatschappij & Recht hebben besloten de krachten te bundelen. De directe 
aanleiding hiervoor is dat ondanks herhaalde oproepen en het direct benaderen van mogelijke kandidaten, het 
niet gelukt is de werkgroepen van voldoende mankracht te voorzien. Door de krachten te bundelen hopen de 
werkgroepen toch voldoende activiteiten en kwaliteit te kunnen blijven leveren. 
Dit neemt echter niet weg dat de beide werkgroepen nog steeds extra mankracht kunnen gebruiken. Dus wil je 
een paar dagdelen per jaar besteden aan het versterken van contacten met je oud-collega's, meld je dan aan 
als werkgroeplid. Dit kan door een mailtje aan oudgoud@hu.nl. 
 
Excursie naar het Naardermeer 
Voor deze door de werkgroep FMR georganiseerde excursie op 24 september zijn nog ongeveer 10 plaatsen 
vrij. Deelname staat open voor alle OudGoud-leden.  
Aanmelden en meer info op de pagina van de FMR. 
 
 
10 oktober, dag van de Duurzaamheid 
Op 10 oktober organiseert de HU weer een dag van de Duurzaamheid. Tijdens de HU Dag van de 
Duurzaamheid 2019 laat de hogeschool met trots alle mooie duurzame activiteiten en projecten zien waar 
studenten én oud-studenten een bijdrage aan leveren. 
U leest hier meer over op deze site. 
U vindt hier meer informatie over het programma en hoe u zich kunt aanmelden. 
 
 
Het Ooglijdersgasthuis 
Het voormalige Ooglijdersgasthuis aan de F.C. Dondersstraat krijgt na het vertrek van de Hogeschool Utrecht 
een toekomst als appartementengebouw. 
Voorheen was hier het Institute for Life Sciences&Chemistry gevestigd. 
Lees hier meer over in dit artikel van DUIC.  
 

 
 
 
Fusie van twee instituten: IGO en IED 
De instituten Gebouwde Omgeving (IGO) en Engineering & Design (IED) gaan per 1 januari 2020  samen. De 
huidige opleidingen blijven bestaan en er zijn volgens de fusiedocumenten geen personele consequenties. Lees 
meer….. 

mailto:oudgoud@hu.nl
https://husite.nl/oudgoud/bestuur-en-werkgroepen/fmr/
https://www.hu.nl/duurzaamheid
https://www.duic.nl/cultuur/ooglijdersgasthuis-de-droom-van-donders/
https://trajectum.hu.nl/plan-voor-fusie-van-2-instituten-gebouwde-omgeving-en-engineering-design/
https://trajectum.hu.nl/plan-voor-fusie-van-2-instituten-gebouwde-omgeving-en-engineering-design/


 
 
De Uithof-lijn, vervolg 
 

 
 
De nieuwe tramverbinding tussen Utrecht Centraal Station en de Uithof vice versa zal in december a.s. nog niet 
volledig in bedrijf zijn. Lees hier meer. 
 
Agenda. 
Dinsdag 24 september 2019: 14:00 uur, Boottocht over het Naardermeer, zie agenda website. 
Donderdag 10 oktober 2019:  HU Dag van de Duurzaamheid. Zie de 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.ad.nl/utrecht/nieuwe-tegenvaller-voor-uithoflijn-vanaf-december-slechts-een-paar-trams-per-uur%7Eae1b38e1/
https://husite.nl/oudgoud/agenda/
https://www.hu.nl/duurzaamheid
https://www.hu.nl/open-golf-event
https://husite.nl/oudgoud/agenda/
http://www.oudgoud.hu.nl/

