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Het eerste lustrumjaar in vogelvlucht
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Vanuit het bestuur en alle leden van Etna
wensen we jullie een hele fijne

verjaardag!
Buon compleanno!

 
Flore Nolet

26 juli
 

Madelief de Groot
8 augustus

 
Monica Jansen

13 augustus
 

Nynke van Wiggen
14 augustus

Het nieuwe bestuur is bekend!
We hebben allemaal heel veel zin

in volgend jaar, maar eerst gaan we
vakantie vieren:)

 
 
 
 
 

Valentijn As - Voorzitter
Flore Nolet - Vice-voorzitter

Luna van den Bergh - Secretaris
Fabio van Laar - Penningmeester

Laatste nieuwtjes van het jaar

De jarigen in de vakantie!

Extra bedankje
Met behulp van de acco en het

bestuur heb ik dit jaar altijd met veel
plezier de nieuwsbrief gemaakt. Ik

wil iedereen bedanken voor het
lezen en voor alle leuke reacties die
we erop hebben gekregen. - Luna

Na de zomervakantie gaan het
bestuur weer op zoek naar een

nieuwe activiteitencommissie en
reiscommissie. Als je nu al denkt,

dat lijkt me leuk, laat het dan
weten aan het (nieuwe) bestuur!

Vanaf volgend studiejaar kunnen
niet alleen de eerstejaars, maar ook

de tweede- en derdejaars de
studieboeken via Etna bestellen.

Deze zomervakantie zal er de
mogelijkheid komen om via de

website alle boeken te bestellen.
Maak hier dus gebruik van!

De boekverkoop

Activiteiten

2 juli - De Dag van Rome
Georganiseerd door het KNIR

 
8 juli - Lanceringsborrel van het

tijdschrift Roma Aeterna.

Kijk activiteiten groepsapp
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De aftermovie van de Lustrumreis staat online!

 Het hoogtepunt van het jaar was
natuurlijk onze reis naar Perugia. Om
deze herinneringen niet te vergeten is

er een klein filmpje gemaakt met
hierin alle leuke foto's en filmpjes.

Hier kun je alle mooie momenten in
terugvinden: het lekkere eten en

drinken, de wijnproeverij, rondleiding
door Perugia, klein feestje in de

kamer, de regendans, ons bezoek aan
Asissi en nog veel meer. Het filmpje
staat op Instagram, de website en

onze groepsapp. 
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Graag wil ik mijn bestuursgenoten bedanken voor dit jaar. We kenden elkaar in het
begin niet zo goed, maar uiteindelijk hebben we veel mooie momenten samen
meegemaakt. Toen Luna en ik bij het bestuur kwamen, wisten we niet zo goed hoe
alles in elkaar zat. Marije had er al een bestuursjaar opzitten en wanneer Luna en ik
een beetje radeloos waren, konden we altijd bij Marije terecht en zij begeleidde ons
dan een beetje. Zoals Dante Vergilius had, hadden wij Marije dus bedankt voor je inzet,
begeleiding en geduld. 

Nadat Marije weg ging, kwam onze Valentijn. Ik moet zeggen, ik moest in het begin
een beetje wennen. Zoals de meesten misschien wel door hebben; Valentijn en ik
hebben niet echt dezelfde persoonlijkheid. Valentino is ontzettend sociaal en ook
extrovert, ik daarentegen ben dat niet. Maar geleidelijk groeiden we naar elkaar toe. 

Wat moet ik toch zeggen over onze sjattie Luna. Elke keer als iemand dingen aan mij
vroeg over het bestuur, zei ik altijd dat we een geweldige secretaris hebben. Luna’s
organisatorische vaardigheden zijn uitstekend en was de lijm die heel dit bestuur bij
elkaar hield. Maar Luna is ook een Limburgse lady; gastvrij, zorgzaam en een echte
lieverd. Luna, jouw empathisch vermogen is de reden waarom ik niet volledig
doorgedraaid ben dit jaar dus bedankt voor alles. Ik zal jou en Marije nog heel vaak
bezoeken in Rome en Valentijn gaat gewoon mee.                                                   Flore

 Nu zijn we niet alleen bestuursgenoten, maar ook fellow swifties, een iconisch
karaoke duo die men kan inhuren voor feesten en partijen en ook een
onconventioneel echtpaar. Bedankt voor alle zangduetten en Taylor Swift memes.
Volgend jaar zitten we weer samen in het bestuur, want ja, tot de dood ons scheidt
natuurlijk. Je zal een geweldige voorzitter worden.


