
Beste studenten,

Wij zijn Studievereniging “Hello World”, dé studievereniging van de opleiding HBO-
ICT. Als studievereniging organiseren wij toffe activiteiten gedurende het hele jaar. 

Denk bijvoorbeeld aan excursies naar interessante IT-bedrijven en beurzen, 
hackathons, barbecues en nog veel meer!

Naast de andere activiteiten organiseert Studievereniging “Hello World” 
ook dit jaar een leuke introducieweek voor alle nieuwe studenten. In 

deze week worden er een aantal activiteiten georganiseerd zodat je 
kennis kunt maken met de HZ, docenten van HBO-ICT en andere 
studenten. De introductieweek bevat ook belangrijke informatie 

over de opleiding, zorg dus dat je het niet mist!

De introductieweek zal plaatsvinden van dinsdag 30 augustus t/m 
donderdag 1 september. Houd deze data dus vrij in je agenda! 
Die dinsdag is er een HZ Kick-off georganiseerd, je wordt om 9:00 
verwacht op de HZ. De overige dagen zijn er opleidingsspecifieke 
activiteiten georganiseerd. Op onze website vind je het volledige 

programma, ga dus vooral eens kijken op svhelloworld.nl!

Als lid van de studievereniging krijg je korting op de activiteiten 
die wij gedurende het jaar organiseren. Voor de activiteiten in de 

introweek hoef je niks te betalen. Als je nu al lid wilt worden van de 
studievereniging, houd dan onze website in de gaten. Je kunt ook op 
een later moment beslissen om lid te worden van de studievereniging.

Als je je uiterlijk vrijdag 2 september inschrijft als lid bij onze studievereniging 
krijg je van ons korting op de contributie van dit jaar!

We zien jullie graag in de introductieweek!

Meer informatie? Kijk op onze website, of stuur een mail!
svhelloworld.nl  |  info@svhelloworld.nl
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