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In deze editie worden vele nieuwe mijlpalen beschreven! Zo heeft 

de eerste activiteit plaatsgevonden, is de eerste samenwerking   

bezegeld en zijn er nieuwe FESA-talenten aangenomen. Lees vooral 

verder om hier meer over te weten! 

FESA staat voor kwaliteit in de opleiding en netwerken om jouw    

horizon te verbreden. Vele interessante, actuele onderwerpen zullen 

besproken worden. Daarnaast kun je in onze column lezen over   

interessante personen die een belangrijk onderwerp aankaarten of 

een bericht willen overbrengen. Dit is allemaal terug te vinden op 

onze website: Fesathehague.com. 

Wil jij misschien iets schrijven voor de maandelijkse column? Stuur 

jouw stuk op naar Pr@fesathehague.com en wie weet zie jij jouw 

column in de volgende editie! 

Belangrijk: in April is een Gouden netwerkmogelijkheid. Vele bedrij-

ven zullen de Haagse Hogeschool aandoen en informatie geven 

over hun bedrijf. Jouw gezicht laten zien is ontzettend belangrijk om 

te zorgen dat jij in het geheugen van deze bedrijven staat. Daar-

naast is dit een mooie kans om een (afstudeer)stageplek, project of 

opdracht te vergaren om jouw studie of CV een boost te geven! 

Voor verdere  vragen kan je FESA mailen via  

info@fesathehague.com 

Een veelbelovende toekomst! 

Ongeveer een jaar geleden begon voor mij het FESA-avontuur. 

Het lijkt lang geleden, maar het jaar is voorbij gevlogen en geluk-

kig is het nog niet voorbij. Het afgelopen jaar heb ik enorm veel 

geleerd als voorzitter van FESA, van het opstellen van de statu-

ten tot het maken van een website. De werkzaamheden zijn heel 

divers. Iedereen helpt elkaar met zijn/haar activiteiten. Ik zou 

iedereen aanraden om een jaar in het bestuur of commissie mee 

te draaien, want dit zorgt voor een enorm mooie CV! 
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De eerste officiële activiteit was kleurrijk,      

spetterend en vooral leuk! Teambuilding en   

bonding stonden centraal tijdens deze activiteit 

en nieuwe banden zijn daardoor ook ge-

bouwd! Twee uur lang hebben onze sluipschut-

ters elkaar belaagd en geschminkt. Na deze 

sessie vol strijd en passie, is er een drankje en 

hapje genuttigd om elkaar nog beter te leren 

kennen. 

Door het succes van deze activiteit, gaat FESA 

zeker nog meer van dit soort activiteiten         

organiseren. Paintball gaat wellicht een jaarlijks     

terugkerend event worden! 

Wil jij graag een keer mee en niks missen? 

Wordt dan gauw gratis lid en ga mee met onze 

volgende activiteit. 

Een schot in de roos! 
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Samenwerking met de Studystore! Toekomstige partners 

FESA investeert veel in langdurige  

samenwerkingen met interessante 

bedrijven. Op dit moment zijn        

verschillende gesprekken bezig met 

alweer drie 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 de Studystore! Vanaf 

April komen hier mooie voordelen uit voor al onze 

leden! Dit komt goed van pas om de kosten te druk-

ken voor het toch al dure studentenleven.  

Wil jij gebruik maak van deze voordelen? Wordt dan 

gratis lid en meld je aan via Info@fesathehague.com 

Kijk voor de voorwaarden voor het aan– en afmelden op de website 
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Met veel motivatie, trots en vertrou-

wen heeft FESA vier nieuwe         

commissieleden aangesteld!  

Anouk gaat ons versterken op het 

gebied van activiteiten. Zij gaat  

nieuwe activiteiten bedenken,      

ontwerpen en coördineren. 

Soraya geeft FESA het beetje extra in 

de promotionele activiteiten en zal 

zich storten op het marketingbeleid 

van FESA. 

De commissie betrekkingen heeft 

zelfs twee nieuwe aanwinsten! Arian 

en Caitlin, gaan verschillende        

bedrijven ontmoeten en daarbij de 

juiste partnerschappen sluiten voor 

FESA en haar leden. 

FESA heet jullie van harte welkom en 

wij kijken uit naar een mooie           

samenwerkingen met veel              

uitdagingen en hoogtepunten!  

De nieuwe FESA-talenten! 
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Activiteitenagenda Maart 

16-03 25-03 

Minormarkt 

Locatie: HHS 

Datum: 16 maart 

Tijd: 11:00 –14:00  

Lezing: Future Financial 

Adres: HHS 

Datum: 25 maart 

Tijd: 12:00 - 13:00 

Bestuursleden gezocht! 

Voor het komende schooljaar, 2020-

2021, zoekt FESA een nieuw           

enthousiast bestuur. Ben jij geïnteres-

seerd in het nemen van de leiding bij 

FESA, het bezig zijn met strategieën 

en het ontwikkelen van relevante 

bestuurservaring, waarmee jij jouw 

CV nog aantrekkelijker maakt voor 

bedrijven? Stuur ons een mail naar 

Bestuur@Fesathehague.com met 

jouw CV en wie weet, ben jij volgend 

jaar de Secretaris, Voorzitter,        

Penningmeester of ander bestuurslid 

van FESA. 

Aanmeldingen 

Minormarkt: niet nodig 

Lezing: meld je voor 22 maart aan via                    

Activiteiten@fesathehague.com en ontmoet een 

ontzettend interessant bedrijf. Dit is een mooie    

netwerk– en carrièremogelijkheid! 

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

Wie: Soraya Chiragali 
Jaar: 2 
Commissie: Public Relations 

Wie: Arian Etamadian 
Jaar: 1 
Commissie: Betrekkingen 

Wie: Anouk van der Spek 
Jaar: 1 
Commissie: Activiteiten 

Wie: Caitlin de Wolf 
Jaar: 1 
Commissie: Betrekkingen 


