
Beste aankomende HRM-studenten, 

Het is bijna zover! Na de zomervakantie ga je studeren aan de HAN. Wij willen jullie alvast 
een hele fijne zomer toewensen. Natuurlijk mogen jullie eerst genieten van jullie 
welverdiende vakantie, maar via deze mail willen wij jullie graag al informeren over de 
introductieweek van aankomend schooljaar! Want… de introductie mag EIN-DE-LIJK weer 
doorgaan zonder Corona-maatregelen en daar hebben wij, als introcommissie, heel veel zin 
in! Mocht je nog vragen hebben na het lezen van deze brief; stel ze dan gerust via mail aan 
ons. 

Tijdens de introductie maak je niet alleen kennis met jouw opleiding en de school, maar leer 
je ook meteen jouw medestudenten en Nijmegen kennen. Hoe leuk is dat? In de bijlage vind 
je het voorlopige programma van de introweek. We gaan veel verschillende dingen 
ondernemen dus denk eraan makkelijke kleding aan te doen. Ook wordt er op sommige 
dagen voor eten gezorgd (zoals in het programma vermeld staat). Mocht je allergieën of 
dieetwensen hebben, geef deze dan zo spoedig mogelijk door per mail. 

De introweek 
Datum:                        maandag 22 augustus t/m vrijdag 26 augustus 2022; 

Locatie:                        omgeving Nijmegen; 

Kosten:                        40,- p.p.          

  

Tijdens de introweek krijg je een intro-ouder toegewezen, die jou perfect kan begeleiden 
tijdens deze week en waar je al jouw vragen aan kunt stellen! De contactgegevens van de 
intro-ouders worden in een latere e-mail nog toegestuurd. 

Ben jij net zo enthousiast over de introductieweek als wij? Vergeet je dan niet vóór 1 
augustus in te schrijven, zodat je gegarandeerd aanwezig bent bij deze geweldige week. Je 
kunt je inschrijven door een mail te sturen naar: info@svlinq.nl. Vermeld in deze mail jouw 
voornaam, achternaam en jouw telefoonnummer. Na de inschrijving kan jij de 40,- 
overmaken op de volgende rekening: NL46 INGB 0009 2952 84 ten name van SV LINQ. 
Wanneer je betaald hebt is je inschrijving helemaal compleet. 

Wil je graag een goede start maken met jouw studie? Dan is deze uitnodiging voor jou 
bedoeld! Wij kunnen in ieder geval niet wachten én wij hopen jullie allemaal te zien tijdens 
de intro, tot dan! 

Met paars-groene groet, 

SV LinQ 

  


