Algemene Ledenvergadering (ALV)
De 4e Algemene Ledenvergadering (ALV) van MSV Hera
vond plaats op maandag 11 juli. Tijdens de ALV heeft het
bestuur verteld over de wisseling van sponsoren en
onder andere de begroting gepresenteerd. Ook hebben
ze de realisaties van het afgelopen half jaar verteld en
laten zien hoe het financiële plaatje van de vereniging
eruit ziet. Er waren niet veel leden maar de leden die er
waren hebben hun vragen kunnen stellen. De
powerpointpresentatie en de notulen van de ALV zijn op
te vragen door een mailtje te sturen naar:
info@msvhera.nl.

BBQ

Constitutieborrels (CoBo) Helix + Santé
Op 23 juni vond de CoBo plaats van het nieuwe bestuur van Helix, de
studieverenigng van Biomedische Wetenschappen. Op 28 juni volgde de
CoBo van MSV Santé, de studievereniging van
Gezondheidswetenschappen. Uiteraard was het bestuur van Hera
aanwezig om de nieuwe bestuursleden te feliciteren. Het waren erg
geslaagde avonden. Het bestuur van Hera wenst haar nieuwe broertjes en
zusjes veel succes met hun functies het aankomende jaar!

De activiteitencommissie van Hera is goed bezig geweest
in de activiteiten dit jaar. Er stond namelijk een goed
verzorgde Barbecue op het programma maandag 4 Juli!
Waar het weer niet heel goed voorspeld was, hebben we
heerlijk in de brandende zon onze vingertjes afgelikt bij
het heerlijke vlees, de goede salades, lekkere glaasjes
drinken en de overheerlijke broodjes met kruidenboter.
Aan de picknicktafel bij Uns60 en met kleedjes op het
gras hebben we met een groep meiden de avond
lachend doorgebracht. Terwijl ondertussen een team
hard werkende meiden van de Accie boven de warme
barbecue stonden te ploegen om het vlees gaar te
krijgen! Complimenten hiervoor dames!

Eindejaarsgala
Strikjes, pakken, jurken, enorm mooie kunstwerken van
haren, het was er allemaal. Dan heb ik het over het
enorm geslaagde gala van MSV Hera afgelopen 7 juli!
Wat een enorm gaaf feestje was dat. Bij binnenkomst
werd iedereen verwelkomd met een heerlijk glaasje
champagne. Ook was er de gelegenheid om de leukste
en gekste foto’s te maken met je grote liefde, vrienden,
vriendinnen, collega’s of docenten. En raar maar waar,
maar ook de fotograaf is op sommige foto’s te zien. Er is
gedronken, gelachen, gesprongen en door iedereen
uitbundig gedanst. Dit werd mede mogelijk gemaakt
door de country/rock muziek van de 5 muzikale talenten
van de band ‘He & She’ en later werd er nog een heerlijk
sfeertje ingegooid door de twee knappe DJ’s
‘Vlindervibes’. Er werden verzoekjes gedaan en ook de
meest foute meezingers zijn aan bod gekomen deze
avond. Kortom, een avond om nooit meer te vergeten!
Dit heeft de Eindejaarscommissie goed gedaan! Op naar
volgend jaar!!
PS: er zijn enorm veel foto’s gemaakt. Deze zijn allemaal
te vinden op de FB van MSV Hera!
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Kalender

Het UNS 40 feest
Donderdag 12 mei werd er een uns40 feest georganiseerd. De uns40
feesten ontstaan uit een samenwerking van de studieverenigingen
gevestigd op de Universiteit van Maastricht op Randwyck: MSV Pulse,
EUnitas, Luna-tik, SV Helix, MSV Santé en natuurlijk MSV Hera. Binnen het
bestuur van MSV Hera heeft de secretaris, Marloes, zich ingezet om dit
feest te realiseren. Het thema was dit keer Western Party. Het was erg leuk
om weer eens samen met zo veel andere studieverenigingen samen te zijn.
Er werd veel gedanst, gelachen en het bier vloeide rijkelijk. De aankleding
was ook erg leuk! Er werden cowboys-hoeden gedragen, er stonden
palmbomen en er was zelfs een tipi-tent opgezet! Al met al was het een
geslaagd feestje en hopelijk komt er snel een vervolg uns40 feest.

Ouder-/Partnerdag
Op 24 juni vond voor de tweedejaars de jaarlijkse ouder-/partnerdag plaats;
een dag waarop familie en partners het onderwijs volgen zoals wij die gewend
zijn. Het begon met een super leuk college, die met veel enthousiasme
gepresenteerd werd door Jori van Oosterhout. Als eerste werden de
nieuwelingen erop gewezen dat ze geen vragen vooraf aan het college hadden
gestuurd. Dit zullen ze de volgende keer niet meer vergeten! Hierna volgde een
echte OWG. Het was erg leuk hoe iedereen actief meedacht. Het leukste was
toch wel de praktijkles, waarbij de tweedejaars samen met het familielid en/of
haar partner verschillende VATs mocht uitvoeren. De dag eindigde met een
spannende quiz. Gelukkig hebben de meeste de quiz goed gemaakt. Waar aan
het begin van de dag nog ongemakkelijk over sommige onderwerpen werd
gepraat, nam niemand meer een blad voor de mond aan het einde van de dag.
Het was een super leuke dag waarbij iedereen een duidelijker beeld van onze
opleiding heeft gekregen!

Augustus
29, 30
& 31

Introkamp
nieuwe studenten

Bedankje
Dit keer willen we drukkerij accuraat in het
zonnetje zetten.
Mede dankzij hun hebben wij nu onze Hera
stickers.

