
Met de steun van Universiteit Hasselt ben ik, als ‘Section Representative’ van Erasmus Student 

Network (ESN) Hasselt naar de Annual General Meeting (AGM) van ESN, naar Ankara geweest.  

 

De jaarlijkse AGM is het grootste beslissingsorgaan van ESN.  De strategie van ESN voor de 

komende jaren werd uit de doeken gedaan en initiatieven die verwezenlijkt zijn, zoals Social 

Erasmus, in de kijker gezet. Dit alles gebeurde in de vorm van vergaderingen. Daarnaast werden je 

kwaliteiten als persoon verbeterd en uitgebreid. Workshops zoals leadership, public speaking, 

motivational speaking, et cetera kreeg ik aangeboden. Zowel de vergaderingen als de workshops 

hebben me verschillende ideeën bijgebracht die ik heb kunnen meenemen naar mijn sectie.  

 

Maar de AGM is ook educatief op sociaal vlak. Vijf dagen in één hotel doorbrengen dat gevuld is 

met 660 ESN’ers van over heel Europa, is een heel speciale ervaring. Iedereen rondom me was 

open en vriendelijk. De contacten die ik daar heb gelegd zijn niet enkel waardevol voor de sectie in 

Hasselt, maar ook een verrijking voor mezelf.  

 

De gedachtegang achter dit evenement is vooral contacten leggen met secties over heel Europa. 

Ideeën uitwisselen over het organiseren van evenementen. Je universiteit en stad aanlokkelijk 

maken voor buitenlandse studenten door een sterker Erasmus Student Netwerk op te bouwen. En 

tegelijkertijd ondergedompeld worden in ESN op een internationaal niveau.  

 

Deze ervaring komt onze sectie in Hasselt zeker ten goede. We willen de ideeën die ik daar heb 

opgedaan implementeren om een amusant netwerk te worden voor buitenlandse studenten. Want 

uiteindelijk is het niet enkel de universiteit en de stad, maar ook de activiteiten er rondom die een 

Erasmus in Hasselt aantrekkelijk maken.  

 

Ik wil de Universiteit Hasselt bedanken voor de steun die ik ontvangen heb, waardoor het aanwezig 

zijn op dit evenement haalbaar was. En hoop dat we als ESN, samen met hun, een Erasmus in 

Hasselt nog aantrekkelijker kunnen maken. Daarnaast wil ik ESN Hasselt bedanken voor de 

mogelijkheid die me geboden is en voor de vele fijne ervaringen die ik dit jaar met hun beleefd 

heb.  

 

  


