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“Continu Vlammen”

Beste In Duplo-leden, beste alumni van het mr.drs.-programma,

Graag willen wij jullie aandacht vestigen op Ex Duplo, de alumnivereniging van In Duplo. 

Ieder oud-lid van In Duplo dat binnenkort afstudeert of al afgestudeerd is, kan lid worden

van Ex Duplo. 

12 oktober jl. is een nieuw bestuur geïnstalleerd. Voor de verandering is dit een groot ‘one 

tier’ bestuur bestaand uit (oud-)mr.drs.-studenten:

1.   Mr.drs. Geert Koster, Voorzitter, Advocaat bij Allen & Overy; 

2.   MPhil. Bas Warmenhoven, Secretaris, Consultant bij Pricewaterhouse Coopers;

3.   Mr.drs. Sebastiaan Sanders, Penningmeester, Consultant bij Bain; 

4.   MPhil. Marcel Vorage, Commissaris Activiteiten, Phd-student bij UvA en IDEI

       Toulouse;

5.   Drs. Erik Voorma, Commissaris Studentikoze zaken, student met zonnige toekomst;

6.   Drs. Jasper Baard, non-executive bestuurslid, Secretaris van de vennootschap bij

       Salverda;

7.   Drs. Kayvan Kian, non-executive bestuurslid, Consultant bij McKinsey;

8.   Mr.drs. Jeroen Thorenaar, non-executive bestuurslid, Associate bij The Boston

       Consulting Group;

9.   Drs. Jan-Willem de Paiva Verheijden, non-executive bestuurslid, beleidsmedewerker

       bij de Europese Commissie; 

10. Dr. Jan-Jaap Visser, non-executive bestuurslid, gepromoveerd geneeskundige, arts

       in opleiding; en

11. Mr.drs. Robbert Visser, non-executive bestuurslid, Consultant bij The Boston

       Consulting Group.

Als motto heeft dit bestuur gekozen voor het adagium ‘Continu vlammen’. De reden voor 

dit motto is eenvoudig: na het voltooien van de mr.drs.-studie op de EUR dient geen gas

terug genomen te worden, maar gaat de oud-mr.drs.-student met dezelfde inzet door!

Wij zullen dit ook vertalen naar onze activiteiten: een à twee keer per jaar een kwalitatief 

goede activiteit waarbij inhoud gekoppeld wordt aan gezelligheid. Verder houden wij onze 

leden en andere geïnteresseerden voortaan via een rubriek in ‘De Duplomaat’ en onze 

website www.exduplo.nl op de hoogte van het reilen en zeilen binnen Ex Duplo.

Neem voor verdere vragen en inschrijvingen contact met ons op via alumni@induplo.nl.

Wij staan open voor jullie verdere ideeën. 

Met vriendelijke groet,

Het Ex Duplo-bestuur

Ex Duplo




