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facebook.com/svrealtime sv-realtime.nl Ook dat is RealTime. 

Beste leden, 
 
Voor jullie ligt de laatste nieuwsbrief van 2016. Het jaar 
is alweer snel voorbijgegaan, hè? We sluiten het jaar 
spetterend af met een kerstdiner en een kerstborrel, dus 
mis deze activiteiten zeker niet. Mochten jullie helaas 
niet bij de activiteiten kunnen zijn, dan willen wij jullie 
alvast fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar 
wensen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Leon Wetzel 
Secretaris der S.V. RealTime ´16 - ‘17 
 
Commissies 
Ieder jaar richten wij een aantal commissies op om meer 
te organiseren voor studenten. Dit jaar zijn de 
commissies als volgt samengesteld: 
Activiteitencommissie 
Voorzitter  Sergen Nurel 
Secretaris  Nico van Veldhuizen 
Penningmeester  Durk Betsema 
Algemeen lid  Daria Naumenko 
Algemeen lid  Bessel Bode 
 
Introductiecommissie 
Voorzitter  Tim Hoeksema 
Secretaris  Kevin Voorn 
Penningmeester  Collin Kuper 
Algemeen lid  Kylian Wierenga 
Algemeen lid  Ewout Oostland 
Algemeen lid  Arunan Sriskantharasa 
 
LAN-commissie 
Voorzitter  David van der Ploeg 
Secretaris  Arjen Bovee 
Penningmeester  Robert Ziengs 
Algemeen lid  Miguel Grant 
Algemeen lid  Douwe Geelhoed 
 
Promotiecommissie 
Fotograaf  Angela Nieboer 
Grafisch ontwerper Leon Wetzel 
Grafisch ontwerper Mingus Pokomasse 
Marketeer  Rik Pijp 
 
Reiscommissie 
Voorzitter  Melissa van den  
   Bovenkamp 
Secretaris  Bas Joosten 
Penningmeester  Michael van der Veen 
 
Studiecommissie 
Voorzitter  Jurian Fransens 
Secretaris  Coen Visser 
Penningmeester  David van der Ploeg 
 
Evenementen 

Iedere maand organiseren wij als studievereniging 

diverse activiteiten en een borrel. In de regel vindt er op 

de laatste donderdag van de maand een activiteit plaats. 

Wil je ook graag een keer mee met een activiteit of 
gezellig langskomen op de borrel? Schroom dan niet en 
houd onze Facebook-pagina in de gaten. Hier worden 
alle gebeurtenissen op tijd bekend gemaakt. Opgeven 
kan door je aan te melden op de website, een mailtje te 
sturen naar de secretaris of door even langs te komen op 
ons kantoor te TN/D225. 
 
Mijn RealTime 
Met je Mijn RealTime-account kan je je heel eenvoudig 
aanmelden voor al onze activiteiten. Je kunt via onze 
website ook je gegevens wijzigen en toegang krijgen tot 
de RealTime Agenda. Er is ook een inputformulier te 
vinden waar je al je ideeën met ons kunt delen! Heb je 
nog geen toegang tot je Mijn RealTime-account? Stuur 
dan een e-mail naar account@sv-realtime.nl. 
 
Agenda 
Zoals eerder vermeld in deze nieuwsbrief, organiseren 
wij een hoop interessante en leuke dingen. Hieronder 
een kort overzicht van wat er de komende tijd op de 
planning staat. 
 
Donderdag 15 december 
Om 15.00 uur vindt alweer de tweede #OnTheMOEV-

lezing van het collegejaar plaats. Tijdens deze lezing zal 

het thema Ondernemerschap besproken worden. 

Gastsprekers van diverse startups zullen acte de 

présence geven. Toegang is gratis! 

Woensdag 21 december 

Het is weer tijd voor het jaarlijkse kerstdiner van 

RealTime! Dit jaar gaan we dineren bij Wok Euroborg. 

Trek zal je niet meer hebben na het diner, want het is 'all 

you can eat' inclusief het drinken! Je kunt je aanmelden 

op de website of door een e-mail te sturen naar 

secretaris@sv-realtime.nl. 

Donderdag 22 december 

Snik, alweer onze laatste borrel van 2016. Er is best veel 

gebeurd het afgelopen jaar, toch? De kerstborrel is dé 

plek om al je mooie en minder mooie verhalen met je 

studiegenoten te delen. Mis de afsluiting van het jaar 

niet en kom naar deze borrel! 

Dinsdag 10 januari 

Ter ere van de zeventiende verjaardag van de vereniging 

nodigt het bestuur jullie uit voor de nieuwjaarslezing. De 

sprekers en de thema’s worden nog bekend gemaakt. Je 

kunt je aanmelden op de website of door een e-mail te 

sturen naar secretaris@sv-realtime.nl. 

Dit was de laatste nieuwsbrief van het jaar. Wij 

verwelkomen je graag op onze komende evenementen. 

Wil jij nog een commissie aanvullen? Mail dan naar 

intern@sv-realtime.nl 

https://www.facebook.com/svrealtime
https://www.sv-realtime.nl/evenementen/kerstdiner

