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In dit nummer: 

Ongeveer een jaar 

geleden is het idee 

ontstaan om FESA 

op te richten, maar 

wat is er in die tijd 

allemaal gebeurd?! 

OPRICHTING 

Een korte terugblik 

op het succesvolle 

openingsevent van 

FESA op 9 januari 

OPENINGSEVENT 

Februari: 

- Paintballen 

- HHS Connected 

ACTIVITEITEN 

NIEUWSBRIEF 
Nr. 01 | januari 2020 
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Ongeveer één jaar geleden is het idee om een studievereniging 

binnen de opleiding Finance & Control op te zetten begonnen. 

Na vele hindernissen en uitdagingen staat er nu een volledig    

opgerichte studievereniging met maar liefst 45 leden! In het      

afgelopen jaar is er enorm veel gebeurd om dit allemaal         

mogelijk te laten maken. Voor de zomervakantie zijn de statuten             

opgesteld in combinatie met een plan van aanpak. In november 

is het bestuur uiteindelijk naar de notaris gegaan om de statuten 

te ondertekenen. Sinds dat moment bestaat FESA! Blok B stond in 

het teken van de introductie van FESA. Presentaties zijn              

gehouden, flyers zijn uitgedeeld en de promotie is gestart. De  

volgende grote stap was het openingsevent op 9 januari. Dit was 

een groot succes. De enthousiaste studenten, docenten en   

spreker hebben dit mogelijk gemaakt. Naast deze activiteiten 

heeft het opzetten van een studievereniging nog veel meer      

taken met zich mee gebracht. De uiteenlopende taken waren 

onder andere; het maken en onderhouden van een website, de 

social media-accounts, het schrijven van diverse beleidsplannen 

en de wekelijkse vergaderingen waarin de voortgang wordt     

besproken. In vogelvlucht is dit wat er het afgelopen jaar is       

gebeurd binnen FESA. Ben je benieuwd naar het hele verhaal?  

Neem contact met ons op of spreek ons aan op school! 

Oprichting 

15-11 09-01 04-09 19-09 19-03 
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Op 9 januari vond het openingsevent van FESA The 

Hague plaats. Na een wekenlange voorbereiding 

was het eindelijk zo ver. Het event werd feestelijk 

geopend met een glaasje champagne! Yvon van 

Paassen, onze voorzitter, trapte het event af met 

een speech over waar FESA voor staat en onze 

doelen. Hierna sprak Kristiaan van der Weijde over 

het belang van netwerken en zijn ervaring hierin. 

Ook Romano van den Bos, secretaris van FESA,  

stelde zich voor en vertelde over FESA’s                

betrekkingen, activiteiten en commissies. Tenslotte 

hief Yvon het glas en hebben we geproost op de 

opening van FESA. We hebben de middag          

afgesloten met heel veel kersverse leden. Daarvoor 

is FESA haar leden super dankbaar! Trots kunnen wij 

melden dat op het openingsevent 45 studenten 

zijn geweest die zich hebben aangemeld.  

Het openingsevent  
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Agenda februari  

21-02 21-02 

Paintballen in Rotterdam  

Adres: Bergse Linker  

Rottekade 20, R’dam 

HHS Connected 

Adres: Johanna    

Westerdijkplein 75 

Tijd: 22:00 - 05:00 

Bestuurs– en commissie-

leden gezocht! 

Voor komend schooljaar, 2020-2021, 

zoekt FESA nieuwe bestuurs– en 

commissie leden. Ben jij                   

geïnteresseerd in het nemen van de 

dagelijkse leiding van FESA of in het 

meehelpen in een van de            

commissies van FESA? Stuur een    

bericht naar ons e-mailadres, 

FESA@hhs.nl met jouw CV en wie 

weet, ben jij volgend jaar de          

Secretaris, Voorzitter, Penningmees-

ter of bestuurslid van FESA. 

Ideeën Heb jij een goed idee voor de volgende activiteit, een leuk onderwerp voor een 

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

welkom! Stuur een bericht naar FESA@hhs.nl met jouw idee of spreek ons aan! 

Aanmelden paintball 

Wil je met FESA mee paintballen? Stuur een mail naar 

FESA@hhs.nl. Als je je aanmeld is de activiteit gratis,   

anders zullen er kosten in rekening worden gebracht. 

Als je je aanmeld, maar niet afmeld, worden er ook  

kosten in rekening gebracht. Meer informatie over de 

activiteit en de voorwaarden zal binnenkort op de    

social media-accounts worden gepubliceerd! 

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


