
NIEUWE SPRINT-LEDEN 
In de afgelopen maanden zijn er nieuwe leden 

toegetreden tot de SPRINT-organisatie.  

 

Nieuw toegetreden leden binnen de advi-

sory board zijn: 

- Han de Ruiter, Hanze Hogeschool  Groningen 

- Gerard Lenstra, NOM 

- Jan Degenhart, Springboard 

- Janike Horváth, Synthens 

- Marijke van Hees, Wethouder Enschede 

 

Nieuw toegetreden bedrijven zijn: 

- Negotica, Peter van Tang 

- Qserve (CE-markering), Willibrord Driessen 

NB. Qserve heeft voor alle SPRINT-deelnemers  de vol-

gende aanbieding: 

 1.       Korting van 10% op QA & RA contracten. 

     a.      Kosteloze pre-scan (max. 2 uur). 

     b.      Op locatie Qserve 

    c.      Op locatie SPRINT leden, enkel  

 reiskostenvergoeding á E 0,50 per km. 

 2.       Verzorgen van presentaties, tijdens  

  conferenties, hun bijeenkomsten ed. 

 3.       Verzorgen van workshops/trainingen tegen 

  korting, de hoogte van de korting hangt  

 af van de grootte van de opdracht  

 

We zijn erg blij met de nieuwe leden en we 

heten  allen  hartelijk  welkom  binnen  de 

SPRINT organisatie. 

SPRINT SYMPOSIUM 
Op woensdag 16 januari  2013 zal  er een 

SPRINT symposium worden gehouden in het 

UMCG, Groningen. Dit symposium heeft als 

thema: “In Beweging Komen”.  

Het middagprogramma en de digitale uitno-

diging, kunt u binnenkort verwachten via e-

mail. 

NIEUWSBRIEF 

AANMELDING WEBSITE 
De vernieuwde website van SPRINT is ge-

reed. Via het vertrouwde adres www.imdi-

sprint.nl kunt u nieuwe items vinden zoals: 

downloads, projectformulieren en een inlog-

pagina. 

 Daarnaast hebben we sinds kort een forum 

die alleen voor deelnemers beschikbaar is. 

Hebt u zich al geregistreerd voor een 

persoonlijke logincode? 

Dit kunt u doen via www.imdi-sprint.nl> lo-

gin> register,  voer  uw e-mailadres  in  en 

wacht op uw persoonlijke inlogcode, uitgege-

ven door onze webbeheerder. 
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Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte 

houden van nieuwe ontwikkelingen binnen het 

SPRINT initiatief. 

Herman Kuis - namens de SPRINT organisatie. 

SUBSIDIE GSMS, UMCG 
In het kader van kennis en valorisatie wil het 

UMCG de samenwerking met de bedrijven 

stimuleren.  Eerder  kon  u  via  het  e-

mailbericht, van 2-11-2012, deze financie-

ringsmogelijkheid al lezen. 

Hebt u al gereageerd? 

De  Graduate  School  Medical  Sciences 

(GSMS) start een pilot waarin GSMS de eer-

ste twee jaar een promovendus zal financie-

ren. De laatste twee jaar zullen voor reke-

ning zijn van het bedrijf. Voor meer informa-

tie of opgave kunt u contact opnemen met 

Bart Verkerke: g.j.verkerke@gmail.com . 
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