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Het zijn roerige tijden in Nederland. Corona heeft de maatschappij 

opgeschud en ook FESA is dit niet ontgaan. De risico’s die Corona 

(Covid-19) met zich meebrengt zijn gigantisch. Het is daarom be-

langrijk om aan jouw eigen veiligheid maar ook aan die van een 

andere te denken! 

Wat is Corona? 

Een coronavirus is eigenlijk een overkoepelende term voor virussen 

die voor klachten aan de longen en luchtwegen zorgen. Zo kennen 

we al het MERS-virus en het SARS-virus, dat respectievelijk in 2003 en 

2012 voor veel doden zorgden. Beide virussen zijn afkomstig van die-

ren: MERS vaak van dromedarissen en SARS van vleermuizen en ci-

vetkatten.  Eerst vermoedden autoriteiten dat een heuse dieren-

markt in de regio Wuhan – waar het virus voor het eerst opdook – de 

oorzaak van het virus zou zijn, maar dat is nog niet bevestigd.  

Hoe kan ik mezelf en anderen beschermen 

Wees alert! Dit is niet zomaar een virus. Daarom is het van belang 

om de richtlijnen van het RIVM en de regering te volgen. Was regel-

matig (meer dan normaal) jouw handen en houdt in het openbaar 

1,5 meter afstand. Hoest of nies in jouw elleboog en houdt rekening 

met elkaar! Zorgt ervoor dat je nog meer rekening houdt met oud- 

eren en zwakkeren in de maatschappij omdat zij extra risico lopen! 

Het Coronavirus: stay safe en wees bewust! 

BELANGRIJK: maatregelen in het kort! 

1. Blijf zoveel mogelijk thuis 

2. Houdt afstand van anderen (1,5 meter) 

3. Kijk voor alle maatregelen op: https://

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/veelgestelde-vragen-over-de-aanpak-van-het-nieuwe

-coronavirus-in-nederland 
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Deze tijd vergt veel van het innovatieve ver-

mogen van studenten, leraren, de maatschap-

pij en uiteraard ook FESA.  

FESA is hierom bezig met een nieuw online      

activiteitenprogramma. Denk hierbij aan nieu-

we PR-activiteiten, vakkundige activiteiten en 

Online sociale activiteiten. 

Zo proberen wij ons steentje bij te dragen en de 

student en onze leden het maximale te bieden 

op het gebied van Finance & Control. 

Naast FESA heeft de Haagse Hogeschool haar 

activiteiten naar het online-medium black-

board verplaatst, zodat jij jouw studie zo goed 

mogelijk kan blijven doen! 

De onlinewereld! 
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Welten en Laudame! Toekomstige partners 

FESA investeert veel in langdurige  

samenwerkingen met interessante 

bedrijven. Op dit moment zijn        

verschillende gesprekken bezig met 

alweer 6 nieuwe bedrijven. Zodra de 

samenwerkingen zijn beklonken 

wordt hier meer over verteld. 

FESA probeert met deze samenwer-

kingen het netwerk zo divers en 

waardevol mogelijk te maken voor 

de Finance & Control studenten. 

Ken jij een mooie partner die je wilt 

introduceren bij FESA? Mail ons via 

Betrekkingen@fesathehague.com 

Ideeën: Heb jij een goed idee voor een activiteit, een leuk onderwerp voor een      

lezing of zie jij al helemaal voor je hoe de studiereis eruit moet zien? Ideeën zijn altijd         

welkom! Mail naar activiteiten@fesathehague.com met jouw idee of spreek ons aan! 

Fesa heeft recentelijk een samenwerking-

overeenkomst getekend met Welten en Laudame! 

Deze twee mooie nieuwe partners hebben veel te 

bieden aan de Finance professional! 

Cursussen, trainingen en ontwikkelingstrajecten zijn 

allemaal te vinden bij deze bedrijven. 

Voor meer informatie ga naar Fesathehague.com!  

Kijk voor de voorwaarden voor het aan– en afmelden op de website 



 Fesathehague.com |      FESA The Hague |      Fesa@hhs.nl | FESA The Hague  

In het studiejaar 2020-2021 zoekt FESA gemotiveerde studenten welke het nieuwe be-

stuur gaan vormen! Het bestuur is essentieel om de activiteiten en mooie carrièremoge-

lijkheden via FESA voor de student te kunnen blijven aanbieden. 

Wat betekent een bestuurdersrol voor jou? 

Allereerst is deze ervaring een enorme grote plus bij bedrijven. Je wordt vele malen aan-

trekkelijker op de arbeidsmarkt wanneer je managementervaring hebt door middel van 

een bestuurdersrol. Daarnaast doe je ontzettend veel kennis en vaardigheden op die jij 

je hele leven met je meeneemt! Daarbij vergroot jij jouw netwerk en creëer je nog meer 

carrière en arbeidsmogelijkheden! Tot slot word je door FESA ook beloond voor jouw ver-

diensten!  

Lijkt jou een bestuurdersrol interessant? 

Er zijn vijf bestuurdersrollen: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Commissaris Activitei-

ten en Commissaris Betrekkingen. Meer informatie over deze bestuurdersrollen kan je vin-

den via Fesathehague.com. Solliciteren kan je doen door middel van een motivatiebrief 

en je voorkeur te sturen naar Bestuur@fesathehague.com.  

Wordt Bestuurslid 2020-2021! 
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Activiteitenagenda Maart 

3 April N.t.b. 

Online open dag HHS 

Via de hhs.nl website 

Platform: webinars 

Tijd: 16:00-20:00 

Lezing: Future Financial 

Platform: webinar 

Datum:  n.t.b. 

Tijd: n.t.b. 

Meet the secretary 

Hey! Mijn naam is Romano, 

vierdejaars student Finan-

ce & Control. Samen met 

een select groepje studen-

ten zijn wij begonnen aan 

het FESA-avontuur! 

Ervaring, kennis en vooral 

aantrekkelijkheid op de ar-

beidsmarkt heeft een bestuurdersrol bij FESA 

mij gegeven! Elke dag ontvang ik wel aan-

biedingen van een bedrijf! 

Ik raad iedereen dan ook aan om dit leuke 

en avontuurlijke traject aan te gaan! 

Aanmeldingen 

Aanmelden voor de webinars van de open 

dag kunnen worden gedaan via: https://

www.dehaagsehogeschool.nl/studie-

kiezen/hulp-bij-studiekeuze/open-dag/

aanmelden-voor-open-dag. 

Kijk voor de voorwaarden voor het aan– en afmelden op de website 


