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Nieuwsbrief Oktober
Beste leden,
Welkom bij de tweede nieuwsbrief van dit jaar!
Ben jij er klaar voor? Dit is nieuw:


Meer foto’s!



Meer mooie verhalen!



En een prijsvraag!

Veel lees– en kijkplezier!
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De tentamens zijn voorbij, het leren zit erop en het is tijd om weer eens volledig
te ontspannen. Het wordt buiten kouder, maar in de kroegen warmer. Dit omdat het eindelijk weer tijd is voor een borrel!

INTERESSANTE INFORMATIE

Het bleef te stil de afgelopen dagen en het wordt nu tijd om daar verandering in
te brengen. Het bier kan weer rijkelijk vloeien en jij kunt weer heerlijk genieten
van de biertjes voor €1,80. Wat de Feest– en Borrelcommissie voor jullie gepland heeft, blijft nog even geheim, maar één ding is zeker: de avond wordt
weer grandioos en studentikoos. Niks minder dan dat we van Forum gewend
zijn.
16 november om 20.00, Zie: www.tinyurl.com/Novemborrel en zet jezelf zo spoedig mogelijk op aanwezig!

• Novemberborrel — 16 november 2017 in Grand Café De
Vrienden om 20.00
• Wintersport — 26 januari 2018
t/m 4 februari 2018!
• Werken op de Open Dag? 25
november 2017
• Samenvattingen via Stuvia!

EEN ZEILRACE VOOR MEER
DAN 500(!) STUDENTEN
26 boten, waarvan elk tussen de 13 en 31 deelnemers. Alle teams vertegenwoordigen een Hogeschool of Universiteit. Een week lang zeilen op een
twee master of zelfs een trimaster! Wie wil hier nou
niet bij zijn? Nou, NIEMAND!
Aankomend april gaat de legendarische ‘Rees’ weer
plaatsvinden. Dit is een gigantische zeilrace waarbij
teams uit heel Nederland mee doen. Waar varen we
heen? Naar Engeland (en terug)! Het is dus de echte
zeil/etappe ervaring waar je niet eens zeil ervaring
voor nodig hebt. Inschrijven kan je doen met de volgende link https://goo.gl/forms/xPpbDhe6Uglx6x1T2 !

Omdat dit jaar het lustrumjaar plaats vindt bij de
ROTC zal er veel meer zijn dan alleen een zeilrace. Je
kunt een vaarbewijs verdienen, je krijgt een echte
ROTC-zeiljas en nog veel meer mooie dingen!
Onze FB pagina:
https://www.facebook.com/
teamhogeschoolutrecht/
Onze Aftermovie:
https://www.youtube.com/watch?v=Dzub1GVRX40

‘Dit is een gigantische zeilrace waarbij teams uit heel Nederland mee doen. Waar
varen we heen? Naar Engeland (en terug)!’
VRIJMIBO 10 NOVEMBER

S.v. Forum Rebus

Naast een maandelijkse bor-

Elke maand heb je de kans om een traktatie te verdienen.
Hoe doe je dat?

rel, zochten wij nog meer
gelegenheid om jullie, de
leden te ontmoeten. Hoe we
dit gaan doen?
Vrijdag 11 november vindt de
eerste VrijdagMiddagBorrel
plaats. Tijdens deze borrels
zullen wij verschillende clus-

Kraak de onderstaande rebus en stuur het juiste antwoord op vóór donderdag 16 november!
Wie weet heb jij het juiste antwoord en win jij op de
eerstvolgende borrel een kannetje bier!
Mail naar redaccie@svforum.nl met het antwoord!

tercafés, verdeelt over de
Uithof af gaan om jullie kennis te laten maken met wat
er nog meer te doen is op de
Uithof!
Uiteraard beginnen wij in
ons clustercafe om 16.00,
Tot in @Daltons!
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Het antwoord op deze rebus kun je vinden in de volgende nieuwsbrief.

WIST JE DAT…


Er tijdens het Oktoberfest
een Stijntje werd gelegd
voordat er gedronken
werd?



Er teveel bier is verspild
tijdens het proosten…
Zonde!



Christiaan onze favoriete
barman was!



Er 7 pogingen zijn
geweest om bierpullen

Oktoberfest in München, 2017

mee naar buiten te
smokkelen…

EIN PROSIT!
Op donderdag 21 September verzamelden de gezelligste Forum leden zich op
het jaarbeursplein. Goed voorbereid op de 10 uur lange reis met drank en een
goed humeur zetelde de forumbende zich achter in de bus. Na velen uren
van lawaai en ongein viel de forumkudde toch ook in een vredige roes.
Eenmaal aangekomen in München kreeg onze parade naar het Oktoberfest
terrein veel bekijks. Om 7 uur s ’ochtends sloten wij ons aan bij de fanatiekelingen die al in de rij stonden. Al gauw hadden wij een tafel veroverd in een
prachtige biertent.
Na weinig slaap en het lekker sterke Duitse bier kwamen de eerste liters al
hard aan. Wie het aandurfde, kon een liter proberen te adten op de tafel.
Tijdens zulke pogingen werden deze dappere drinkers toegejuicht door de
duizenden mensen in de grote biertenten. Aiken had de grootste ballen van
ons allen en deed een poging! Ondanks dat het even duurde en het meeste
bier over zijn torso stroomde waren wij stiekem toch wel een beetje trots!
De rest van de twee dagen kon worden samengevat in ontzettend veel gezelligheid met vriend en buitenlandse buurman. Hoe verder de dag vorderde
hoe meer mensen sneuvelden.
Na twee volle dagen bier drinken en zingen, was het tijd om te gaan. Zaterdagavond zat het er helaas al weer op en vertrokken wij half bezopen weer
naar huis. Het was een onvergetelijke reis, veel dank aan de reiscommissie
voor het organiseren hiervan en wij kijken nu al uit naar de volgende reis!



Dat alleen Roelant dit
gelukt is!



Hij de bierpul wel liet
vallen net voordat hij de
bus instapte…



Je een zwakke speler bent
als je alleen een kus
geeft?



Iedereen gemotorboat is



Je broek niet alleen nat
kan worden van bier…



De volgende borrel op 16
november is?



De borrelcommissie daar
al onwijs veel zin in heeft.



Alle opleidingen die nu
gegeven worden op de
Daltonlaan, volgend jaar
gaat verhuizen naar de
Heidelberglaan 15!
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WINTERSPORT IN VAL DI SOLE
ACCOUNTANCYSTUDENT
EN TROTS OP JE STUDIE?
Op 24 en 25 november aanstaande staat NBA met een
stand van Accountant Worden op de Onderwijsbeurs
in Utrecht. Beide dagen is
het van 10.00- 16.00 uur in
de Jaarbeurs Utrecht.
Zij vertellen hier aan scholieren over het accountantsberoep- en de opleiding. Dit doen zij samen
met onze NBAAmbassadeurs, die al accountant zijn. Het zou leuk
zijn als er op vrijdag en
zaterdag een van jullie als
student accountancy bij
aanwezig kan zijn!
Wil jij erbij zijn? Stuur een
mailtje naar:
sponsoring@svforum.nl!

Afgelopen weekend is de klok een uur terug
gegaan, het wordt ’s avonds weer eerder
donker, buiten wordt het kouder en Nederland komt langzaamaan weer in de winterstemming. Gelukkig is er een plek op de
wereld waar het in januari barst van de
sneeuw: Val di Sole! Omdat jij na het blokken voor je tentamens wel een vakantie
hebt verdiend, heeft de reiscommissie dit
jaar weer een geweldige vakantie samengesteld naar dit pittoreske Italiaanse skigebied.
Op vrijdag 26 januari zal er een bus vol
(après-)ski liefhebbers vertrekken om vervolgens tien dagen

lang te genieten van de sneeuw, het skiën,
de welbekende après-ski drankjes (BIER) en
uiteraard van het vele eten. Oftewel: de
mooiste reis van het studiejaar! Op zondag
4 februari zal de bus weer arriveren in
Utrecht. Voor maar €425 kun jij je plekje in
de bus bemachtigen en tien dagen genieten
van deze onvergetelijke ervaring. Ook valt
deze week in de collegevrije week, dus wat
houd je tegen? Zet jezelf op aanwezig via:
https://www.facebook.com/
events/1028787050597639/?fref=ts en blijf
op de hoogte van de inschrijvingen en belangrijke informatie.

MEER UIT JE LIDMAATSCHAP HALEN?
WORDT COMMISSIELID!
Het jaar is begonnen, activiteiten zijn gepland, nieuwsbrieven zijn uitgebracht en commissies zijn gemaakt.
Heb jij nog het gevoel dat je iets mist naast je studie? Meld je dan alsnog
aan voor een commissie. Hoewel de meesten gevuld zijn, zijn er nog een
aantal plekken beschikbaar in de volgende commissies:


De EduCom



De RedacCie

Zie www.svforum.nl/wie-zijn-wij/commissies voor meer info.

EEN NIEUW LID BIJ DE RAAD VAN ADVIES
Het is ons een waar genoegen om te mogen mededelen dat de RvA voor
dit jaar gevuld is. De RvA is een orgaan, benoemd door het bestuur, die de
bestuursleden assisteert bij het oplossen van ingewikkelde situaties die
zich voordoen. Zij geven hierover advies, als het bestuur hierom vraagt. De
RvA zal dit jaar bestaan uit:
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Menno Mevissen, student aan het economisch domein en oudbestuurslid.



Joëlle Bathelt, accountancystudent en afgelopen jaar voorzitter van de
vereniging.

Wij, het bestuur, wensen hen veel succes en zijn blij met deze hulp!

NIEUWE CLUSTERCAFE OP HL15
Aankomend jaar gaan we verhuizen! Er komt een nieuw onderkomen voor
het gehele economische domein en wel op de Uithof. Heidelberglaan 15
wordt ons nieuwe adres en bij dit nieuwe adres hoort ook een nieuw clustercafé.
Dit clustercafé zal volledig gerund worden door studenten, voor studenten. Omdat we ervoor willen zorgen dat het aan de juiste eisen voldoet, is
er een enquete gemaakt die jullie mee laat beslissen over de inrichting van
het nieuwe clustercafé.
Daarom zouden we aan jullie willen vragen om het allemaal in te vullen en
daarmee het café in te richten zoals jij dat zou willen!
http://tinyurl.com/clustercaf-HL15

THE END IS NEAR...
Bedankt voor het lezen van de nieuwsbrief van oktober. Na de nodige
aantal roddelverhalen is het toch weer tijd voor de leden van S.v. Forum tijd om elkaar te ontmoeten in de stamkroeg, gesprekken te voeren die er niet te doen en weer een maand zonder nieuwsbrief door te
komen. De nacht kan weer beginnen en de verhalen kunnen weer
vormen.

Met vriendelijke groet,
De RedacCie
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