Beste lid en/ of sponsor van de TWENTSE AAK,
Nu al weer de vierde nieuwsbrief van dit jaar. Hiermee willen wij jou op de hoogte houden van de
ontwikkelingen van onze vereniging.
Heb je zelf nieuws, zaken die voor andere leden ook interessant kunnen zijn laat het dan aan weten
en zullen het opnemen in de volgende nieuwsbrief.
*

Dinsdag 20 juni jl. hebben we het jaar afgesloten met een gezellige en informele Barbecue.
Mede door het mooie weer was het een zeer geslaagde avond.
Onze hartelijke dank voor de voortreffelijke verzorging gaat naar Ronald Gebbinck en
de mensen van Havezathe het Everloo.
De foto's van de avond kun je vinden op onze site www.twentse-aak.nl

*

Voorafgaand aan de BBQ was er een presentatie met betrekking tot de veranderingen
in het onderwijs.
Tom heeft uitgelegd welke veranderingen er gaan komen en wanneer het competentie
gerichte onderwijs (CGO) wordt ingevoerd
Er was daarna een discussie die geleid werd door Marc Oude Luttikhuis.
Het thema "Hoe bewaken wij het ambacht en welke invloed wij kunnen uitoefenen op
het onderwijs" kwam uitgebreid aan de orde.
Een kort verslag van de avond (komt binnenkort) op onze site www.twentse-aak.nl
In de bijlage de onderwerpen / presentatie (power point) waarover is gesproken.

*

Tijdens de presentatie en de discussie hebben we besloten een onderwijscommissie
te gaan vormen die voor de Twentse-AAK
gesprekspartner wordt met o.a. het ROC, de VMBO scholen en het LOB.
In die commissie hebben plaatsgenomen: Gerard Kooiker, Richard de Haan en
Henk Bronswijk. Indien je ook belangstelling hebt voor deze commissie meld je dan aan
via t.scholteopreimer@twentse-aak.nl

*

In bijlage hebben we ook een nieuwsbrief van Lute en Lotte (via Infodish) gezonden.
We hebben besloten NIET de mailadressen en privéadressen aan derden te geven.
Indien er nieuwsbrieven doorgezonden moeten worden gaat dat via de mailbox van het
secretariaat.

*

Zondag 16 juli organiseert het Twentsch Wijnhuis een culinaire middag op landgoed het
Singraven te Denekamp. De Twentse-AAK zal daarbij aanwezig zijn.

Indien je belangstelling hebt kun je contact opnemen via www.twentschwijnhuis.nl
*

Dinsdag 11 juli is de diploma-uitreiking van het ROC van Twente in het Polman stadion vanaf
15.00 uur. Wij als Twentse-AAK hebben hiervoor ook een uitnodiging ontvangen.
Het bestuur heeft besloten een prijs uit te reiken voor de meest in het oog springende
leerling van het jaar. De prijs bestaat uit een mooie vaas met ons logo, een cap en een
sleutelhanger en jaar aspirant-lid van onze vereniging.
Gerard Kooiker gaat namens het bestuur een woordje tot de leerling richten en de prijs
uitreiken.

*

Het is ook zover, we zijn voor onze vereniging het tweede jaar ingegaan.
Dat betekent dat we de jaarlijkse contributie gaan innen. Een van de komende weken kun je
de nota verwachten.

*

Er is nog steeds een vacature voor de functie PR in het bestuur.
Heb je goede contacten met de pers enz. en wil je zitting nemen in het bestuur
laat het dan weten via de link info@twentse-aak.nl.

*

Met betrekking tot de mogelijkheid een vacature voor je eigen bedrijf te plaatsen op
de site even een paar mededelingen.
Indien je een vacature hebt laat het dan weten via info@twentse-aak.nl.
Dit geldt ALLEEN voor de leden!
Let op de spelregels;
De advertentie aanleveren in een Word document.
Ook graag het logo digitaal mee zenden!
De leden worden via de mail geïnformeerd van de plaatsing.
De advertentie wordt voor de duur van 4 weken geplaatst en wordt daarna
automatisch verwijderd.
Alleen een schriftelijke verlenging is éénmaal mogelijk via m.schraven@twentse-aak.nl .
Indien de vacature is vervuld graag zo spoedig mogelijk melden bij de
webmaster m.schraven@twentse-aak.nl

*

Wij wensen jullie allen een prettige vakantie en graag tot in oktober voor de volgende
bijeenkomst.
Exacte data en onderwerpen kun je binnenkort vinden op onze site www.twentse-aak.nl

