NIEUWSBRIEF
PERIODE 3

Word jij ons nieuwe
commissielid?
BEN JIJ OPZOEK NAAR EEN
UITDAGING NAAST JE
STUDIE, BEN JE GRAAG IN
CONTACT MET
MEDESTUDENTEN EN VIND
JE HET LEUK OM BEZIG TE
ZIJN BINNEN EEN
VERENIGING? DAN ZIJN WE
OPZOEK NAAR JOU!

TERUGBLIK PERIODE 3
- INSPIRATIESESSIE MARKETING

BE THERE

KELLY BATIST
- BRAINSTROMSESSIE INSPIRING
MOUNTAINS
- INSPIRATIESESSIE
ARBEIDSRECHT EN HR
- INSPIRATIESESSIE SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT

ALV 20 mei 2021

- INSPIRATIESESSIE TIME
MANAGEMENT

Wil je graag in een commissie en heb je interesse in marketing,
activiteiten of feestjes? Stuur dan een mailtje naar
info@svmercurious.nl

TERUGBLIK
We kijken terug op een geslaagd blok met veel leerzame en gezellige sessies

MARKETING

INSPIRING
MOUNTAINS
Op 25 februari stond de brainstormsessie voor
Inspiring Mountains op het programma. Die
week daarvoor was de inspiratiesessie
marketing van Kelly Batist waarin de handige
tips en ‘’the do’s and dont’s’’ voor het posten
op sociale media zijn uitgelegd. Met deze
handige tips en informatie zijn we de
brainstormsessie ingegaan. Robin van Raaij,
de eigenaar van Inspiring Mountains, wilde
graag weten hoe wij tegen de sociale media
van de organisatie aankeken. In drie
verschillende groepen is een uur gebrainstormd
en zijn er leuke ideeën voor de sociale media
van Inspiring Mountains naar voren gekomen.
Alle drie de groepen hebben aan het einde van
de meeting hun ideeën gepresenteerd en Robin
was erg tevreden. De avond is afgesloten met
een gezellige borrel!

Op 18 februari hadden we Kelly Batist te gast.
Kelly heeft gewerkt voor bedrijven als Talpa en
RTL en is nu voor zichzelf begonnen. Kelly
heeft ons geïntroduceerd in de wereld van
marketing aan de hand van social media. We
weten nu welke kanalen bij welk bedrijf
passen, hoe je deze kanalen moet inrichten en
hoe je ervoor zorgt dat je volgers
geïnteresseerd blijven. Verder heeft Kelly tips
gegeven voor de casus die we 25 februari
zouden hebben, deze ging namelijk over
marketing. We kijken terug op een leerzame
maar ook heel gezellige avond, bedankt Kelly!

ARBEIDSRECHT&
HR
Op 18 maart hadden we Frans Scheefhals en Michelle Koot te
gast. Frans is werkzaam als bedrijfsjurist, momenteel heeft hij
de focus voornamelijk liggen op middenstanders. Vanuit zijn
eigen onderneming Altijd Goed (www.altijdgoed.eu) geeft hij zijn
expertise als bedrijfsjurist en secretaris. Naast zijn eigen
onderneming is hij werkzaam binnen verschillende organisaties
waarbij zijn expertise wordt ingezet. Frans heeft ons
meegenomen in wat een OR (ondernemingsraad) is en wat deze
doet.
Michelle is werkzaam als HR-Manager bij Genson Group, waar
ze momenteel met veel plezier haar werkzaamheden uitvoert.
Vanuit haar diverse HR-functies en werkgevers heeft ze veel
ervaring opgedaan, is enorm begaan met arbeidsrecht en hoe
ze met mensen tot de beste uitkomsten kan komen. Vanavond
zal zij jullie iets vertellen over haar werkzaamheden en hoe zij
deze ervaart. Michelle heeft ons meegenomen in haar wereld en
wat een HR-Manager doet.

SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
Tijdens de inspiratiesessie van 1 april
hadden we van Ad van den Broeke (DAF)
en Freek Mostert (HQ Pack) te gast. Zij
houden zich bezig met de Supply Chain
binnen hun bedrijf. Ze hebben ons
meegenomen in hoe DAF en HQ Pack dit
hebben ingericht en wat er allemaal bij komt
kijken. Verder hebben ze voorbeelden uit
hun eigen organisatie laten zien waarin je
goed kan zien wat Supply Chain
Management voor positieve veranderingen
en oplossingen kan brengen.

TIME
MANAGEMENT

Vorige week heeft een deel van onze leden de
workshop Time Management gevolgd, welke
werd gegeven door Karen de Leeuw. In 1,5 uur
hebben we een interactieve sessie gehouden
waarbij tips & tricks zijn gedeeld op gebieden
zoals doelen en prioriteiten stellen,
planvaardigheden en uitstelgedrag. Ook werd
aan de meest actieve deelnemer een leuke
planprijs weggegeven! Al met al een leuke
maar ook leerzame avond. Bedankt Karen en
aanwezigen!

BORREL(S)
Dit blok hebben we meerdere borrels na een
evenement gedaan, maar nog geen 'officiële'
borrel voor blok 3. Maar die komt er gelukkig
nog wel! Deze zal 29 april plaatsvinden vanaf
20.00. We hopen tot dan! Inschrijven kan via
de website.

ALGEMEEN
De ALV, nieuwe commissieleden en de MerCurious Groepsapp

ALV

NIEUWE
COMMISSIELEDEN

Dit blok hebben we iets bijzonders. De eerste
Algemene Ledenvergadering van MerCurious.
We gaan dan het nieuwe bestuur introduceren
en het volgende schooljaar bespreken. Het is
dus belangrijk en leerzaam dat zoveel mogelijk
leden de ALV bijwonen. De Algemene
Ledenvergadering zal op 20 mei plaatsvinden.
Behalve dat er nieuwe besturders worden
geïntroduceerd zullen er ook een paar
bestuursleden aftreden. Het is dus een
belangrijke maar ook hele gezellige
vergadering. We hopen jullie dan ook allemaal
te zien de 20e!

Op 20 mei hebben we dus de ALV waar we
het nieuwe bestuur aan jullie voorstellen.
We zijn alleen nog opzoek naar een aantal
commissieleden die het bestuur kunnen
ondersteunen. Dus lijkt het jou leuk om
bezig te zijn met marketing, het
onderhouden van contacten of het
organiseren van gave feesten? Dan zijn we
opzoek naar jou! Stuur je motivatie naar
info@svmercurious.nl. Meer weten? Neem
contact met ons op en bekijk ook even onze
promo video waarin we iets meer vertellen
over waar we naar opzoek zijn. Scan even
de QR-code voor de video.

WHATSAPPGROEP
We hebben nu ook een whatsappgroep waarin
we jullie ook op de hoogte gaan houden van
komende evenementen en dergelijke. Ook
hiervoor hebben we een QR-code die je kan
scannen. Mocht je er niet uitkomen laat het ons
dan even weten!

