
VIB-lid van de maand

- Mara Hagenbeek - 

Lieve Mara,

De lach op jouw smoel doet wonderen, de afgelopen 
jaren heb je de V.I.B. laten zien dat het leven een groot 
feestje is . Een van de hoogtepunten was natuurlijk de 
afgelopen introweek, wat een geweldige week heb jij ons 
allen bezorgd! Met jouw geweldige enthousiasme heb jij 
de nieuwe VIB-leden elke dag laten zien wat de V.I.B. 
is en heb je veel mensen een fijn welkom bezorgd.
Gelukkig blijf je nog bij de IntroCie want:

We love you mara we do, we love you mara we do, 
we love you mara, we want you!  
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VIB-lid van de maand

- Rick van Slobbe - 

Lieve Rick, 
Na vijf jaar lang actief lid te zijn geweest bij de V.I.B., wordt het 
toch echt tijd dat jij een keertje onze topper van de maand 
wordt. Jij hebt al zo veel gedaan voor ons, laten we het alle-
maal even op een rijtje zetten. Vier jaar commissiewerk gedaan, 
mentoren opgeleid en zelf mentor geweest, gekke sportieve 
dingen gedaan, (veel te veel) biertjes gezopen op activiteiten, 
dingen hier en daar een beetje vernielen en noem maar op! 
En zelfs nu weet je ons nog om ver te blazen, door 
vrijwillig te gekke plaatjes te draaien op de laatste 
ledenborrel. Kort gezegd, kunnen wij gewoon 
niet zonder jou! Je bent een echte topper! Blijf 
zo lang mogelijk bij ons en bedankt voor je inzet 
over de jaren heen!

JAN
2021

VIB-lid van de maand

- Daan Leverink - 

Lieve Daan, 
Ja ja... Na lang wachten is het dan eindelijk zo ver! Jij bent 
nu een keer VIB-lid van de maand! Waarom jij deze maand in 
de spotlight wordt gezet, heeft met meerdere dingen te 
maken. Jij hebt ten eerste een doorzettingsvermogen, waar 
iedereen trots op kan zijn. 
Dat zal vast goed van pas komen met het organiseren 
van aankomende Introductieweek. Verder ben jij 
je ontzettend hard aan het inzetten voor het 
Lustrum van BW, die in oktober zal 
plaatsvinden. Goed bezig, Daan! Ga zo door!
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VIB-lid van de maand

- Rick van Slobbe - 

Lieve Rick, 
Na vijf jaar lang actief lid te zijn geweest bij de V.I.B., wordt het 
toch echt tijd dat jij een keertje onze topper van de maand 
wordt. Jij hebt al zo veel gedaan voor ons, laten we het alle-
maal even op een rijtje zetten. Vier jaar commissiewerk gedaan, 
mentoren opgeleid en zelf mentor geweest, gekke sportieve 
dingen gedaan, (veel te veel) biertjes gezopen op activiteiten, 
dingen hier en daar een beetje vernielen en noem maar op! 
En zelfs nu weet je ons nog om ver te blazen, door 
vrijwillig te gekke plaatjes te draaien op de laatste 
ledenborrel. Kort gezegd, kunnen wij gewoon 
niet zonder jou! Je bent een echte topper! Blijf 
zo lang mogelijk bij ons en bedankt voor je inzet 
over de jaren heen!
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