Nieuwsbrief HvA United
Het netwerk van en voor gepensioneerde HvA-medewerkers,
Zomer 2017

Dit is de zomer Nieuwsbrief van HvA United met informatie over onze activiteiten èn HvA-activiteiten, die voor
ons als oud HvA-medewerkers interessant kunnen zijn en/of waar we aan deel kunnen nemen.

Aankondiging lezing met Margriet Brandsma,
journalist, op 17 november 2017!
In veel Europese landen waren in 2017 verkiezingen, Nederland,
Frankrijk, Engeland en september de laatste in Duitsland. Wie beter
dan Margriet Brandsma kan de uitkomsten van deze verkiezingen en
het effect daarvan op de toekomst van Europa en de rest van de
wereld, duiden?
Locatie: Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam

Aparte besturen voor HvA en UvA !
Vanaf 1 maart 2017 heeft de HvA weer een eigen college van bestuur.
Huib de Jong is per 8 juni 2017 benoemd tot voorzitter van het CvB.
De HvA is de eerste hogeschool met een studentassessor in haar
bestuur, Marco Kloek.
Wil je op de hoogte blijven van HvA nieuws? Klik dan regelmatig hier.

Student Centraal op opening hogeschooljaar 2017-2018
op 31 augustus 2017
Wil je hierbij aanwezig zijn? Geef je dan op bij Afien Nap
(a.n.h.nap@hva.nl). Er is plaats voor 15 HvA United leden.
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Minicollegereeks Filosofie in woord en beeld:
Hans Mackaaij deelde begin dit jaar in drie
minicolleges zijn fascinatie voor filosofie en
de ‘Beleving van schoonheid’.
50 enthousiaste leden van HvA United
genoten van zijn verhalen en filmfragmenten.

Helen Toxopeus over duurzame(re) financiering
In een gloedvol betoog liet Helen Toxopeus ons 12 mei jl.
zien welke financieringsvormen op dit moment in de
financiële wereld worden ontwikkeld. Zij probeert de
bewegingen die nodig zijn om financiële innovatie en
duurzaamheid tot stand te brengen beter te begrijpen.
Helen onderzoekt financiële besluitvormingsprocessen
voor duurzaamheid zowel vanuit banken (kredietverlening)
als via crowd-funding. Welke omstandigheden en welke
‘mindsets’ zijn van invloed. Klik hier voor de presentatie
(vanaf 1-8-17)
Frank Jan de Graaf, HvA lector, vertelde in het verlengde
hiervan over de onderzoeken die hij met zijn studenten
doet op het gebied van financiering in het MKB.

Grootouders voor het klimaat is een actief netwerk,
opgezet in samenwerking met Urgenda (organisatie voor
duurzaamheid en innovatie in Nederland).
De grootouders laten zich zien en horen en zetten hun
'wijsheid' in om aandacht te genereren voor
klimaatverandering. 10 oktober a.s. is de dag van de
Duurzaamheid. Geïnteresseerd? Kijk hier !
Of abonneer je op de Urgenda-Nieuwsbrief.

Ken je FLOOR, het Debat- en
activiteitencentrum van de HvA ?

FLOOR,
debat- en
activiteitencentrum HvA

Symposia of voorstellingen bezoeken, naar een debat,
presentatie of lezing gaan, een film bekijken of meedoen
met een workshop: bij FLOOR kan het allemaal. Ook voor
leden van HvA United, dus kijk voor de activiteiten op de
website van FLOOR.

Fijne voortzetting van de zomer!
Afien Nap, David Noordhoff, Elly Mathijssen, Peter Blok
Pim de Vries, Rob Henneman en Saskia Simon.
2

