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KB 65 stelt zich voor
Het is alweer bijna september, en
dat betekent dat er weer een nieuw
Punchjaar aankomt! Een lange
geschiedenis aan besturen heeft
Punch gemaakt tot wat het nu is:
een bruisende vereniging met veel
volleybal maar ook een heleboel gezelligheid. Het huidige bestuur is na
een druk en heel mooi jaar bijna klaar
met haar bestuurstaken. Wij, het
65e Kandidaatsbestuur der D.S.V.V.
Punch, staan dit jaar klaar voor jullie
als enthousiaste Punchers om er weer
een onvergetelijk Punchjaar van te
maken. Tijdens deze OWee lopen we
overal rond, dus schiet ons vooral aan
voor een babbeltje. Vinden we leuk!
Ook kun je bij ons terecht met alle
vragen over Punch.
Direct na de OWee gaan de instuiftrainingen weer van start. Hier kun
je vrijblijvend kijken of volleyballen
bij Punch bij jou past. Daarnaast kun

je je daar ook inschrijven. Als je bij
ons wilt komen volleyballen, is het
belangrijk dat je bij minimaal één
van de instuiftrainingen aanwezig
bent. Hoe vaker je komt, hoe beter
je kan worden ingedeeld op het juiste
niveau. Dit wordt gedaan door onze
Technische Kommissie, die iedereen,
inclusief de huidige Punchers, indeelt
in de 13 dames- en 13 herenteams die
Punch rijk is.
En als je dan lid bent geworden,
wordt je ingedeeld in een team. Met
dit team ben je bij elke training en
wedstrijd aanwezig. Op de dag van de
teamindeling zal ‘s avonds je eerste
Punch activiteit zijn: de RJCBBQ
(Regel-Je-Coach-BBQ). Hier zal je je
teamgenoten ontmoeten en kunnen
jullie samen nieuwe coaches vragen,
die jullie langs de lijn zullen toejuichen. Wie weet word je zelf ook wel
gevraagd! Ook kunnen jullie alvast
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brainstormen over jullie epische yell,
een teamthema, teamtruien of zelfs al
over een teamweekend.
De tweede grote Punch-activiteit is
van 10 tot 13 oktober. Dan vindt het
PIQ
(Punch-Integratie-Quotiënt)weekend plaats, waar alle Punchers,
zowel eerstejaars als ouderejaars, de
kans krijgen om elkaar beter te leren
kennen. Dit is elk jaar weer een groot
feest, dus blok hem vast in je agenda!
Als je verder nog dingen wilt weten,
stap gerust even op ons af!
Groetjes,
Lotte, Agnes, Jesse, Lotte en Matthijs
Kandidaatsbestuur 65

Punch, your match!
Al vanaf december is de OWee
Commissie van Punch, de OWeeCis
’14, bezig met het organiseren van
de OWee 2014. De afgelopen maanden hebben we er alles aan gedaan
om tijdens deze OWee aankomende
leden hun perfecte match met Punch
te laten vinden.
Van maandag tot en met donderdag
is er elke avond een mooi feestje bij
Punch op het Pand. Deze vier feestjes
matchen natuurlijk helemaal bij Punch.
Maandag trappen we af met het
enige echte Bont en Blauwfeest (gaaf
blauw!) met live muziek en de Bonte
Bieren Boerderij (bierestafette!).
Op dinsdagavond is er dit jaar een
Beachparty, waar uiteraard in overvloed cocktails worden geschonken.
Deze avond wordt afgesloten met
een Full Moon Party, waar je jouw
match kan versieren met black light
bodypaint. Deze verf zal oplichten als
een lucifer en je laten shinen tot in de
vroege uurtjes.

Woensdag is het tijd voor I like to
movie it! Tijdens deze avond is er een
Bierpongtoernooi, kun je op de foto
met je favoriete movie-accessoires,
en kun je je kamertje levensgroot verhuren. Deze avond wordt afgesloten
met een Party Like a Star!
Helaas is de OWee op donderdag officieel afgelopen om twee uur, maar
wees gerust: op ons pleintje kun je
je kater wegspuiten met een spetterend watergevecht bij het pand.

De Zebra spreekt
Een zachte vacht, wit met zwarte
strepen, glanzend in de zon. Prachtige
manen, wapperend in de wind. En de
meest charmante glimlach op het hele
OWee-terrein. Ja, je ziet me al van ver
aankomen lopen. Geen wonder dat
er zoveel mensen met mij op de foto
gaan (wat ik zelf uiteraard ook héérlijk
vind).

‘Geen wonder dat er
zoveel mensen met
mij op de foto gaan’

Van links naar rechts: Lotte, Matthijs, Agnes, Lotte en Jesse

De OWee is de beste manier om een
nieuw jaar te beginnen: feestjes,
gezelligheid en een heleboel nieuwe
mensen zorgen er altijd voor dat ik
helemaal klaar met voor het nieuwe
jaar. Het wordt hard werken, want er

zijn veel teams om aan te moedigen
bij Punch, maar ik stop er altijd mijn
hart en ziel in en vind het geweldig!
In de zomer kan ik daar altijd even
van bijkomen. Dan ga ik even terug
naar de savanne en bezoek mijn
familie weer om terug te gaan naar
mijn roots.
Maar in het competitieseizoen roept
Delft me weer terug en doe ik wat ik
het liefste doe: met trots ben ik ben ik
dan de mascotte van DSVV “Punch”.
Ik ben bij veel wedstrijden, ik dans, ik
schreeuw ‘Hup Blauw’ met de rest van
alle Punchers, ik doe aan cheerleaden, knuffel zoveel mogelijk mensen
en maak het door mijn support mede
mogelijk dat de Punchteams kunnen
zegevieren in hun matches.
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Hierna volgt een heerlijke barbecue.
Deze avond wordt afgesloten als een
vrijdagavond, met als bonus een matchende pub quiz.
Met dit matchende programma willen
wij iedereen zijn of haar Match met
Punch laten vinden.
Help jij mee om er een fantastische
week van te maken?

Volleyballen bij Punch
Naast alle leuke activiteiten die Punch
organiseert, draait het uiteindelijk
natuurlijk allemaal om het volleyballen! Punch streeft ernaar om iedere
Puncher twee keer per week te kunnen laten trainen op de Unit Sport op
het terrein van de TU.

Monumentje
Koen (H10): “André (H4) heeft de kleinste
met 1 meter 94.”

Als je bij Punch komt volleyballen, of al
lid bent, is het vooral belangrijk dat je
er tijdens de instuiftrainingen bij bent.
De Technische Kommissie, kortweg
TK, gaat dan kijken wat je in huis hebt
op het gebied van volleybal. Op basis
hiervan wordt je ingedeeld in een van
de 13 dames- of 13 herenteams. De
teams variëren van promotieklasse tot
de 4e klasse bij de heren en van de 1e
klasse tot de 4e klasse bij de dames.
Elke week train je met je team, om
je voor te bereiden op te wekelijkse
wedstrijden. De trainingen vinden
plaats op maandag en woensdag tussen 17:30 en 24:00. Afhankelijk van
je team duren de trainingen 1,5 tot
2 uur. De trainingen worden gegeven
door Punchers. Dit zijn enthousiaste
leden uit de hogere teams die jou
graag wat willen leren. De trainers
zijn ook direct de coach voor tijdens
de wedstrijden. De hogere teams, H1,
H2, D1 en D2, krijgen training van een
externe trainer.

Op donderdag is er nog een speciale
training, ook wel specialisatietraining,
voor onze Buitengewone Leden
(BL’en) tussen 18:30-20:00. Deze
BL’en trainen wel, maar spelen geen
wedstrijden. Dit is vooral handig als
je een halfjaar gaat reizen, of stagelopen en de rest van het jaar wil
blijven volleyballen en meedoen aan
de activiteiten bij Punch.

Stefani Romani
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hier regelmatig tot in de late uurtjes
geborreld.

Linda (D13) op Spoenk tegen Sven: “Ja
maar ik wil helemaal niet weten hoe oud jij
bent, ik wil weten hoe oud je tweelingbroer
is!”

Na je eigen wedstrijd kun je andere
teams aanmoedigen met de Punch
strijdkreet “Hup Blauw”, of het Punch
lied. Punch heeft een eigen sociëteit in
het centrum, het “Pand”. Hier kan elke
vrijdag na de wedstrijden de winsten
worden gevierd of het verlies worden
weggedronken. In ieder geval wordt

Punch is veel meer dan alleen volleybal! Gezelligheid is minstens even
belangrijk. Er zijn dan ook genoeg
feestjes en commissies om de sfeer
te verhogen. Van beginner tot gevorderd, elke volleyballer zal hier veel
van merken.
Centraal staat natuurlijk je team:
ieder team bedenkt aan het begin van
het jaar een teamthema en maakt een
teamtrui waar het samen bedachte
thema op te zien is. Veel teams eten
ook gezamenlijk voor de wedstrijden
om zo elkaar beter te leren kennen en
veel teams organiseren vaak teamuitjes of teamweekenden. Lekker met
zijn allen op stap of een weekeindje
ergens bier drinken in een huisje in
Frankrijk!

De wekelijkse wedstrijden vinden
vooral plaats op vrijdagavond, maar
ook wel eens op een andere avond
of zaterdagmiddag. Je doet mee met
de regionale competitie en speelt
uitwedstrijden dan ook vaak in de
omgeving van Delft. Thuiswedstrijden
vinden gewoon plaats op de Unit
Sport van de TU. Voor de wedstrijd
is het gebruikelijk om samen met je
team te eten, zodat je met veel energie, teamgevoel en enthousiasme de
wedstrijd kan beginnen.

Monumentje

Gezelligheid

Punch heeft een eigen tenue bestaande uit een wit broekje en blauw
T-shirt. Deze moeten bij de wedstrijden verplicht gedragen worden
volgens de Nevobo (Nederlandse
Volleybal Bond). Het shirt kun je
bij het bestuur aanschaffen en kost
ongeveer 43 euro. Het broekje daarentegen moet je zelf kopen. Deze
uitgaven zijn eenmalig als je lid wordt.
Verder heb je een sportkaart nodig
om bij Punch te kunnen trainen. Deze
koop je bij de Unit Sport en kost 105
euro. Met deze sportkaart mag je
ook alle andere sporten beoefenen.
Zo kun je deelnemen aan de fitness
groepslessen. Als je zelf wil trainen bij
de fitnessapparaten moet je wel een
duurdere sportkaart kopen. Verder
betaal je ook contributie bij Punch.
Voor BL’en is dat in het eerste jaar
24 euro, terwijl Competitiespelende
leden (CL’en) in hun eerste jaar 79
euro betalen.
Enthousiast? Kom 25, 27 augustus
& 1, 3 september meedoen aan de
instuiftrainingen!

‘Bij Punch gaat het niet
alleen om volleyballen!’

Naast de teamgezelligheid, organiseren Punch en haar vele commissies vele
leuke activiteiten voor de hele vereniging door het jaar heen. Hoogtepunten
zijn het PIQ-weekend, het Sjiekfeest
en het Spoenk-grasvolleybaltoernooi.
Het PIQ-weekend (Punch Integratie
Quotiënt) is een weekend dat voor de
eerstejaars Punchers georganiseerd
wordt. Je leert niet alleen veel ouderejaars kennen, maar ook je nieuwe
teamgenoten. Verder staat het weekend vooral in het teken van plezier en
gezelligheid, dus dat wil je absoluut
niet missen.

Daarnaast heeft Punch al een paar
jaar een eigen sociëteit midden in
het centrum van Delft genaamd
MESKODVL, hoewel Punchers deze
ruimte het Pand noemen. Hier tapt
de BOOD elke vrijdagavond biertjes
om de overwinning te vieren, of het
verlies weg te drinken. Door de 13
dames- en 13 herenteams is de manvrouw verhouding bijna 50/50 wat de
gezelligheid zeker ten goede komt.

Natuurlijk kun jij ook zelf deelnemen
aan één van 18 commissies om je
horizon te verbreden. Dit zal je niet alleen veel gezelligheid opleveren, maar
het is ook erg leerzaam en geeft je
veel voldoening als je iets moois hebt
neergezet! Er zijn serieuze commissies
zoals de TK (Technische Kommissie,
die ieder jaar de teamindeling moet
maken) of feestcommissies zoals de
SJAAK (de eerstejaarskommissie.

Ook is trainen vaak niet alleen volleyballen. Veel teams blijven na de training borrelen op het Sportcentrum.
Als de avond vordert, kom je zo
steeds meer Punchers tegen. Voor je
het weet zit je drie uur na je training
te praten met een groep mensen
waarvan er niemand in je team zit.

Monumentje
Mirjam (D10): Eergisteren had ik een nare
nachtmerrie. Sanne (D10): Had je seks
met Gerwin (H7)?

Kortom bij Punch gaat het niet alleen
maar om volleyballen. Er is ook zeker
veel gezelligheid! Als je van deze gezelligheid wil komen proeven, of zelf
een potje wil volleyballen zoek Punch
dan zeker op deze OWee!

Lucie Oude Luttikhuis & de OWeeCis
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Activiteiten

Sander Stumpel

Bij Punch is er het hele jaar door van
alles te beleven. Hierbij leer je niet
alleen je team steeds beter kennen,
maar ook de rest van Punch. Zo is er
een openingstoernooi, een eerstjaarsavond, een RJCBBQ, Sjiekfeest enzovoort. Daarnaast zijn er toernooien in
de zon, op het gras en kun je op reis
naar de sneeuw. Kortom er is genoeg
te doen. Heb je ondanks alle activteiten nog niet genoeg gezelligheid organiseer dan je eigen teamweekend!

RJQBBQ
Op deze prachtige BBQ wordt de teamindeling bekend gemaakt en weet je
dus met wie je de rest van het jaar
zal volleyballen. Voor een train(st)er
is al gezorgd, maar een goed team is
natuurlijk niet compleet zonder een
paar extra coaches voor de aanmoediging en extra support. Dat doe je
op de Regel Je Coach BBQ, waar je
door middel van goede argumenten
(en misschien wat bier) coaches voor
jouw team gaat regelen. Hierbij geldt
natuurlijk meer coaches is meer beter,
want met meer geschreeuw langs de
zijlijn dan de tegenstander, win je
gegarandeerd! Daarnaast leer je op
deze barbecue natuurlijk ook je team
kennen.
Seizoensopening
Hoewel je op de RJCBBQ je team al
hebt leren kennen, weten jullie nog
niet wat jullie als team waard zijn in
het veld. Deze zondag vol oefenwedstrijden is de kans om te leren wat
jullie waard zijn als team.
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Eerstejaarsavond
Samen met jou zullen er nog meer
mensen nieuw zijn binnen Punch.
Op de eerstejaarsavond kunnen jullie
elkaar en het bestuur leren kennen.
Tijdens deze borrel zal het bestuur
laten zien hoe Punch in elkaar steekt
wat voor een commissies er zijn en
wat er allemaal nog meer gebeurt binnen Punch. Ook kun je er het Punchstrijdlied leren. Hoewel deze avond
niet verplicht is, is het natuurlijk wel
de gelegenheid om kennis te maken
met de andere eerstjaars!

absoluut geen ontgroening. Na dit
weekend ken je Punch echter wel heel
veel beter!

PIQ-weekend
Het PIQ-weekend is net als de eerstejaarsavond niet verplicht, maar er is
geen betere manier om de rest van
Punch te leren kennen. Het PunchIntergratie-Quotient weekend is het
leden weekend van Punch waar je
tijdens allerlei activeiteiten de rest van
Punch leert kennen.

Bart (H1): Ik ben mijn boxer vergeten. Ik
ben bang dat mijn shirtje niet lang genoeg
is dat iedereen mijn bilspleet ziet.

Er is geen onderscheid tussen oude
en nieuwe Punchers en het is dus

Puzzel - Nullen & Punchers

Yvo Putter en Lucie Oude Luttikhuis
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Teamweekend
Moch je na alle boven genoemde
activiteiten zin hebben om nog meer
met je team te doen, schroom dan
niet om je eigen teamweekend te
organiseren. Ga met je hele team,
coaches en trainer een weekend weg
en je zal elkaar beter kennen dan ooit

Monumentje

te voren, wat de prestaties in het veld
alleen maar kan bevorderen!
Menig Punchteam is al op teamweekend geweest en ze zullen je het allemaal aanraden.
Naast alle activiteiten om elkaar en
punch beter te leren kennen zijn er
ook nog andere acitviteiten. Het sjiekfeest is het galafeest van Punch waar
je samen met je date een dag sjiek uit
je dak kan gaan. En het grasvolleybal
toernooi SPOENK waar punchers en
externen elkaar treffen op het gras
en genieten van de bijbehorende
feesten. Verder kan je nog op wintersportvakantie met punch, is er
een boachcompetitie en nog andere
beachvolleybal activiteiten. Ben je
benieuwd wat we binnen Punch nog
meer doen, spreek iemand aan en
je krijgt ongetwijfeld een verhaal te
horen over een mooie Punchactiviteit.

• OWee! De nullen zijn er in overvloed
en het is aan Punch de taak om de
meest matchende, leukste, gezelligste, meest sportieve en talentvolle
nullen binnen te halen! Maar hoe
gaan we dat doen? We zetten onze
mascotte in, hebben een te gek
OWee programma klaar staan en de
website een frisse look gegeven.
• Nu rest ons nog de schone taak
om de heldhaftige Punchers, die
het slagveld van nullen durven
te betreden, voor te bereiden. Zij
moeten namelijk strategisch en
systematisch opgesteld staan om
alleen de meest matchende nullen
in te kunnen sluiten om ze vervolgens te bekeren tot het heiligdom
wat Punch heet.

• Om de opstelling te bepalen zal er
een matrix worden bedacht in de
vorm van een Binaire puzzel. Let
op, uit betrouwbare bronnen en
statistische gegevens uit de afgelopen jaren is gebleken waar enkele
interessante nullen (0) komen te
staan, en waar het altijd handig is
om alvast een Puncher (1) te positioneren. Met deze informatie en de
volgende tactische regels moet het
jou lukken om een goed aanvalsplan
te bedenken:

Monumentje
Mirjam (D10): Judit (D10): “Pas maar op,
anders laat ik je tieten trillen!”

• Stationeer nooit meer dan twee
Punchers naast elkaar, horizontaal
of verticaal gezien.
• Hetzelfde geldt voor de nullen (te
veel naast elkaar vermindert het
overtuigingsrendement).
• Zorg voor een goede verdeling en
vul elke rij en kolom met evenveel
nullen als Punchers.
• En als laatste, om te voorkomen dat
een slimme nul de systematiek in
onze opstellingsstrategie kan ontcijferen en er langs weet te glippen,
willen we dat alle rijen van elkaar
verschillen en alle kolommen idem
dito.

Sjiekfeest

Lucie Oude Luttikhuis en Merel Bijkerk

14 december was het weer zo ver, het
epische-altijd te korte-supergezellige
Sjiekfeest. Iedereen was al wekenlang
bezig met unieke corsages klussen,
de aantrekkelijkste jurken zoeken en
zorgen dat deze dan ook passen.
Allereerst vertrokken we stonden
we zaterdagmiddag, met of zonder
schaatsen op de beestenmarkt voor
de
pre-sjiekactiviteit:
schaatsen!
Helaas bleek dat de schaatsen die zelf
mee waren genomen niet het ijs op
mochten en uiteindelijk schaatst iedereen dus in de prachtige knaloranje
hockeyschaatsen van de ijsbaan. Met
vallen en opstaan en polonaises hebben we ons ruim 1,5 uur vermaakt op
het ijs, waarna afgesloten kon worden
met warme chocolademelk. ;)

Met zoveel eten zorgt altijd weer voor
niet-praktische situaties, stap één is
natuurlijk de locatie. Als die eenmaalis
gevonden is het natuurlijk ook fijn als
er genoeg stoelen staan en iedereen
bestek heeft om te eten. Gelukkig
wonen er altijd teamgenootjes in de
buurt om spullen van te lenen.
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perfect op de foto te krijgen. Iedereen
was bezig gezellig te praten en om
alle unieke corsages weer te bewonderen. Vooral H4 viel op dit jaar en
ook de Oweecis, Zoet en D10 hadden
wat leuks bedacht. Maar het mooiste
waren natuurlijk de PPK-theezakjes.

Na veel te veel eten, vooral veel te
veel toetjes, was het dan tijd om te
gaan. Door de gebruikelijke weggaanchaos was iedereen zoals gewoonlijk
weer iets later weg dan gepland.

Na deze inspannende activiteit
wilde iedereen natuurlijk wat eten,
want de hele nacht drinken op
een lege maag is ook niet alles.
De AkCie at in de Wijnhaven vast heel
lekker, maar niets kan natuurlijk op
tegen een zelfgekookt diner!

‘De AkCie at in de
Wijnhaven vast
heel lekker...’
In de übersjieke Schaapskooi viel
meteen op dat de sfeer er al goed in
zat. De band was lekker op gang en
de DIRK was druk bezig om alle paren
Time flies when you’re having fun, dus
al snel was het tijd voor de DJ. Hier en
daar waren mensen enthousiast aan
het dansen, maar de meesten hadden het veel te druk met socializen.
Regelmatig kwam de bediening langs
met lekkere hapjes, die ondanks de
hoeveelheid avondeten toch gewoon
opgingen. Helaas was het al snel drie
uur en was het veel te snel afgelopen,
maar gelukkig ging het feest nog door
in de Oude Jan en in de Kurk. Al met
al een topfeest, AkCie bedankt!

Punch in beeld

9

TOPdesk, een succesvol Nederlands
software- en consultancybedrijf

Knip uit, en zet op je hoofd!
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Als je nieuw bent in de TU wijk zal je binnenkort wel iemand langs zien fietsen met een
TOPdesk-jas of iemand leren kennen die werkt bij dat succesvolle software- en consultancybedrijf
uit Delft. Maar wat is TOPdesk eigenlijk? En wat maakt TOPdesk succesvol?
Onze oprichters, Wolter Smit en Frank Droogsma zijn
beiden afgestudeerd aan de TU Delft. Zij begonnen in
1993 met de ontwikkeling van de eerste Nederlandstalige
helpdeskapplicatie. Een softwarepakket waar een helpdesk alle
meldingen, vragen, klachten en storingen van medewerkers
in registreert. Dit bleek een gat in de markt, want twintig jaar
later is TOPdesk uitgegroeid tot een internationaal software- en
consultancybedrijf met meer dan 400 medewerkers!

Onze specialiteit: dienstverlening
Servicemanagement
Van oorsprong richt TOPdesk zich op de ICT-helpdesk, maar in
de praktijk blijkt dat allerlei serviceafdelingen gebaat zijn bij
onze producten en diensten, zoals facilitaire- of HR-afdelingen.

Werken in een snelgroeiende organisatie

Stabiele en hoge servicekwaliteit leveren is essentieel voor

TOPdesk als werkgever

dit type organisaties. TOPdesk helpt deze organisaties hun

Als je voor het eerst binnenkomt in ons kantoor in Delft,

dienstverlening te professionaliseren. We voorzien hen van

valt op dat er vooral jonge mensen werken. Onze collega’s

goede standaardsoftware, onze consultants zorgen dat de

zijn hoogopgeleid, behulpzaam en gedreven. ‘Werken is

software wordt afgestemd op de bestaande werkwijze en

leuk’ is het motto. En we doen er dan ook alles aan om

onze afdeling Support ondersteunt klanten bij het

leerervaringen en werkplezier te combineren. Ondanks een

dagelijkse gebruik.

vervijfvoudiging van ons personeelsbestand in 10 jaar tijd,
lukt het ons om een prettige, open cultuur te behouden

Vijf buitenlandse vestigingen

waarin jonge, hoogopgeleide mensen direct veel vrijheid en

Niet alleen in Nederland is er een focus op uitstekende

verantwoordelijkheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen.

dienstverlening; servicemanagement is wereldwijd een hot
item. De internationale mogelijkheden werden snel zichtbaar

Startersfuncties voor jonge academici

toen onze software ook in het Engels beschikbaar kwam.

Wil jij werken in een groeiende organisatie met veel jonge,

Potentiële klanten vanuit de hele wereld benaderden ons

hoogopgeleide mensen waarin je de vrijheid krijgt om dátgene

met aanvragen. De TOPdesk collega’s deden de rest. TOPdesk-

te doen dat jij leuk vindt? Dankzij onze groei, zijn we continu op

medewerkers zijn namelijk ondernemend van geest, leergierig

zoek naar starters als:

en doen graag alles zelf. Het is dan ook niet verwonderlijk dat

• IT-Consultant

vrijwel al onze buitenlandse vestigingen gestart zijn door een

• Accountmanager

TOPdesk-medewerker. We hebben inmiddels buitenlandse

• Software Developer

kantoren in Londen, Kaiserslautern, Antwerpen, Boedapest en

• Technisch product-Consultant

Kopenhagen. Ook brengen we onze software uit in tien talen
en bedienen we met meer dan 400 collega’s wereldwijd 4500

Kijk voor al onze actuele vacatures op topdesk.nl/werk en

klanten in zo’n 45 landen.

wellicht zien we jou binnenkort bij een kennismakingsgesprek!

Wil jij ook je carrière starten bij TOPdesk?
Kijk op www.topdesk.nl/werk
Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft
t +31 (0)15 270 09 00 e vacatures@topdesk.nl

Colofon
Het Konvo van augustus 2014 is een uitgave van
de Pers en Propaganda Kommissie van de Delftse
Studenten Volleybalvereniging “Punch”.
PPK-adres
ppk@punch.tudelft.nl
Kommissie van Beroep
Graswinckelstraat 2a
2613 PW Delft

Secretariaat D.S.V.V. “Punch”
(voor adreswijzigingen en afmeldingen)
Brabantse Turfmarkt 9
2611 CK Delft		
06-24 46 75 80
www.punch.tudelft.nl
Girorekening D.S.V.V. “Punch”
588103, t.n.v. DSVV Punch, Delft

Bestuur der D.S.V.V. “Punch”
Mike Rovroy - Voorzitter
Alexander Pols - Secretaris & Pandcommissaris
Inez van Tilburg - Penningmeester
Freke Aalpoel - Wedstrijdsecretaris
Thomas van der Mooren - Pandcommissaris

Punch in beeld
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