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Wie is de Activiteiten
Commissie?
Wij zijn de activiteiten commissie! Salve
Mundi is bedoeld om studenten te verbinden. En dit kan je natuurlijk het beste doen
door samen activiteiten te ondernemen.
Er worden natuurlijk al feesten en studie
gerelateerde bijeenkomsten georganiseerd,
maar niet iedereen vindt dit leuk, of heeft
hier behoefte aan. Speciaal voor deze
mensen staan wij klaar!

Review kano

EHBS

Op 30 Juni zijn wij met Salve Mundi
gaan kanoën met daarna een BBQ bij
Hubble. Hiervoor zijn wij eerst met de
bus vertrokken naar Valkenswaard om
daar te gaan kanoën op de Dommel,
hoewel het deze dag niet het beste weer
was hadden wij het toch enorm naar
ons zin met zijn allen.

De EHBS oftewel Eerste Hulp Bij
Startsemester, is iedere dinsdag tussen
16:00 en 17:00 uur een moment waarop
mensen van het startsemester met hun
vragen terecht kunnen bij studenten
van hogere semesters.

De sfeer hing in de lucht en de kano’s
lagen in het water. Na een trip van ongeveer 8km in 2 uur tijd hebben we ons
afgedroogd en zijn we weer de bus in
gestapt naar de BBQ.
Het was daar erg gezellig. Ik vond het
ondanks dat Mitchell mijn kano heeft
omgeslagen en we 5 minuten bezig
waren met al het water weer uit de kano
te halen, een erg leuke dag en ik ga
zeker mee met de volgende activiteit!

Groetjes,
Luuk de Kinderen
Namens de activiteiten commissie.

Mocht je nou toevallig juist iemand zijn
die in semester 2 of hoger zit en wat
extra’s willen verdienen meld je dan bij
de studiecommissie via
studie@salvemundi.nl

De studiecommissie houdt zich bezig
met alle studie gerelateerde activiteiten
waaronder gastcolleges, lezingen,
workshops en natuurlijk de EHBS
(Eerste Hulp Bij Startsemester).

De gastcolleges, lezingen en workshops
die de studiecommissie regelt sluiten
vaak ook aan bij een bepaald
semester, maar kunnen ook gevolgd
worden door leden die geïnteresseerd
zijn in het onderwerp.

Wij proberen maandelijks een activiteit te
organiseren. In het verleden hebben we
bijvoorbeeld gekart, gebowld, gekanood
en de CDBB (carnavals duo bingo borrel)
gedaan. Het is eigenlijk te veel om kort
samen te kunnen vatten.

Helaas gaat iemand ons verlaten en wij
zijn dus nog op zoek naar mensen die onze
commissie aan kunnen vullen. Dus ben jij
goed in het bedenken en organiseren van
activiteiten en heb neem jij ook de nodige
gezelligheid mee; neem dan contact met
ons op! De rest zien wij graag terug op een
van onze evenementen.

Dit wordt allemaal onderverdeeld per
richting, dus stel je hebt een Software
gerelateerde vraag dan word je ook
door iemand geholpen die ervoor heeft
gekozen om Software te gaan studeren.

Wie is de Studiecommissie?

De EHBS is de wekelijkse bijles waar
studenten van het startsemester
terecht kunnen met al hun vragen met
betrekking tot hun richtingen vragen
kunnen stellen. Hier zit vervolgens een
student van het 2de semester of hoger
voor je klaar om je te helpen met je
vragen.

Het organiseren van non-alcoholische
activiteiten is onze grootste bezigheid. Wij
komen met een clubje van 6 personen elke
week bij elkaar om de leukste activiteiten te
verzinnen en te regelen voor alle
Salve Mundi leden.

Voor komend semester hebben we alweer
een hele drukke planning gemaakt. Hier
staat onder andere Karten, de Efteling en
de CDBB op! Wij hebben er enorm veel zin
om er weer een superleuk semester van te
maken. Klinkt je dit nou zo goed in de oren
dat je hieraan mee wilt helpen, dat kan!

Hulp Villa gangers
Zoals jullie misschien hebben
meegekregen is er een grote kans dat
we vanaf 20 september weer volop de
kroegen mogen openen. Nu zijn wij op
zoek naar extra toppers die ons komen
ondersteunen bij zowel de Villa Fiesta
als de Villa Karaoke.

Deze onderwerpen worden altijd
verzorgd door iemand die werkzaam is
in het vakgebied en dit kan zowel door
mensen binnen Fontys gebeuren als
door werknemers van de Partners in
Education.
Hierbij kun je aan meer algemene
onderwerpen denken zoals een GitHub
workshop, maar ook over specifieke
onderwerpen zoals een
gastcollege over Security Awareness.
Kort samengevat als het om je studie
gaat staan wij voor je klaar!

Mocht er iemand interesse hebben, of
vragen over deze leuke job, dan kunnen
jullie ons een DM sturen via Instagram,
een mail sturen naar
Villafiestaeindhoven@gmail.com
of een appje naar 0619123495.

