
 
 

   

Beste 50e-jaars, 

Als aandenken aan de reünie op 21 november 2020 ontvangt u van ons een jaarboek met daarin 

verhalen van uw jaargenoten. Om het jaarboek compleet te maken vragen wij u om uw hulp. 

Graag zouden wij van u weten hoe het u vergaan is na ‘Wageningen’, waar u zich mee bezig heeft 

gehouden en wat u momenteel doet. Verder ontvangen we graag een foto van toen en een foto 

van nu.  

Wat vragen wij precies van u? 

• Een tekst in een Word bestand van maximaal 350-400 woorden (exclusief adresgegevens) 

waarin u beschrijft wat u na ‘Wageningen’ heeft gedaan. Hierbij kunt u denken aan: 

o Carrière 

o Hobby’s 

o Bijzondere (persoonlijke) ervaringen 

o Wat u nu doet 

o Wat voor invloed de studie op uw visie heeft gehad 

Het zou leuk zijn als u dit doet in de vorm van een leuk verhaal. 

• Twee foto’s: één van toen u nog bij de Landbouwhogeschool studeerde en één recente 

foto. Graag uw foto’s digitaal aanleveren in een JPEG bestand van minimaal 40kb groot. 

Deze kunt u toevoegen aan uw mail door op “Bijvoegen” of “Bestand” bovenaan uw mail te 

klikken. 

• Uw naam, adres, woonplaats, studierichting, telefoonnummer, eventueel mobiele 

telefoonnummer en e-mailadres. Zo kunnen uw studiegenoten contact met u opnemen. Als 

u dit opneemt in uw Word-bestand, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens 

in het jaarboek plaatsen. 

Mocht u (misschien) niet op zaterdag 21 november aanwezig kunnen zijn, dan is het toch fijn 

wanneer u een bijdrage levert aan het jaarboek. Het boek wordt u dan namelijk ook toegestuurd 

zodra u hier ons via de mail om verzoekt.  

Wilt u uw foto’s en tekstbestand vóór zondag 15 november, 23.59 uur per mail sturen naar 

alumni@wur.nl? Indien het uploaden van de documenten problemen geeft, kunt u met mij contact 

opnemen via alumni@wur.nl of per telefoon. 

Op de achterzijde van deze brief ziet u een voorbeeld van hoe een pagina uit het jaarboek er 

ongeveer uit komt te zien. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage aan het jaarboek! 

Susanne van der Vliet 

Alumni Relations Office 

University Fund Wageningen 

Tel: +31 (0) 0317-488736 

E-mail: alumni@wur.nl  
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