Alumni
Vereeniging ter Bevordering van de Opleiding tot Instrumentmaker

Beste Alumni, hierbij de eerste nieuwsbrief van 2018 met daarin een aantal belangrijke activiteiten die het komende
jaar zullen plaatsvinden.

Algemene ledenvergadering 17 maart
Op 17 maart zal de ALV plaatsvinden op de Leidse instrumentmakers School om 13:30 uur. Dit is vrijwel aansluitend
op de open dag van de school.
Lijkt het je leuk om de vereniging te komen versterken? We hebben een enthousiaste groep waarin je als
commissielid, kascontrole of secretaris van harte welkom bent. Laat het dan bij voorkeur weten vóór de vergadering
zodat we het bestuur compleet kunnen maken tijdens de ALV. Wil je hierover meer informatie of één van de
bestuursleden spreken? Mail dan naar alumni@lis.nl zodat we in contact kunnen komen.

Bedrijfsbezoek AMOLF Amsterdam 19 april
Op 19 april zal er een bedrijfsbezoek plaatsvinden bij het onderzoeksinstituut AMOLF in Amsterdam. AMOLF verricht
fundamenteel, fysisch georiënteerd onderzoek op het gebied van nano-fotonica, zonnecellen en bio-moleculaire
systemen. Er zullen rondleidingen gegeven worden bij een aantal opstellingen, de werkplaats en in het Nano lab.
De officiële uitnodiging om je aan te melden zal nog volgen.

Symposium 11 oktober: “Less is more, Additive manufacturing”
Op 11 oktober zal het symposium met het thema Less is more, Additive manufacturing plaatsvinden. Er worden vier
korte presentaties gehouden in het kader van dit thema, tussendoor en na afloop is er genoeg tijd om te netwerken
met een drankje. Bedrijven die een presentatie zullen houden zijn: Ultimaker, Landré, 3D Systems en Shell. Zij zullen
presentaties geven over de techniek achter 3D printers voor kunststoffen en metalen en ervaringen als
eindgebruiker.
Bedrijven gerelateerd aan het thema worden benaderd om te exposeren op deze middag.
Noteer alvast 11 oktober in je agenda, de aanvang van het symposium is om 14:00 uur. Nadere informatie over de
uitnodiging en programma zullen bijtijds per E-mail worden gegeven. Voor leden die de contributie voor 2018
hebben voldaan en 4e jaar studenten is de deelname uiteraard gratis.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur

