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Welkom bij de Forum nieuwsbrief van november, dé plek waar je de ins en outs
van S.v. Forum kunt vinden. November was een koude, regenachtige, maar
bovenal gezellige maand! Zo vond de novemberborel plaats, was er een VrijMiBo
en werd er een training in beleggen gegeven. Deze maand bijt Mistura de spits af
en gunt één van haar leden ons een kijkje in de wereld van dit dispuut. Om de
dorst te lessen zullen er zoetsappige confessions te vinden zijn op pagina 2. Wie
maken deel uit van de FeBoCo en hoe gaan de voorbereidingen voor het gala? Het
commissie interview kun je vinden op pagina 3. En wie oh wie zou verkozen zijn tot
lid van de maand? Op de laatste pagina vind je onze oude vertrouwde prijsvraag
die je zeker niet mag missen! Wij wensen jullie veel leesplezier!
De RedacCie der S.v. Forum

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe…
Donderdagavond 16 november was het
eindelijk weer zover: de vertrouwde maandelijkse Forum borrel! In Grand Café de
Vrienden begon deze, altijd heerlijke,
avond rond een uur of acht. Lid na lid
stroomde binnen en aan gezelligheid was
geen gebrek. Met ons favoriete goudgele
drankje in de hand werd er bijgepraat, gedanst en gesjanst. Na de themaonthulling
van het Forum gala werden zelf s al de
charmes in de strijd gegooid om het vrouwelijk schoon van de vereniging mee te
vragen naar het gala.
Naast de kerstman kent Nederland natuurlijk nog een andere grote (kinder)vriend: de
Sint! De lieve Sinterklaas heeft hoogte
gekregen van alles wat onze studievereniging te bieden heeft en heeft extra
tijd kunnen vrijmaken om de leden van Forum te kunnen bezoeken!
Op 7 december a.s. om 20.00 uur zal de Sint
met zijn pieten klaar staan in Grand Café de
Vrienden om eens te kijken wie de
gezichten achter de verhalen in het Grote
Boek van Sinterklaas nu eigenlijk zijn. De
pepernoten zullen er in overvloed zijn en
uiteraard zal de tap weer openstaan.
Ieder van jullie zal plaats moeten nemen op
de schoot van Sinterklaas tijdens deze
gezellige Sinterklaasborrel.

Sinterklaas zal daarnaast ook heerlijk zoetsappige roddels en gebeurtenissen behandelen.
Dus heb jij nog iets te melden aan Sinterklaas?
Stuur dan je roddel of iets dergelijks door naar
feestenborrelcommissie@svforum.nl!
Dit gebeurt uiteraard anoniem!
Wees de komende maand op je hoede en scoor
die extra karmapunten nu het nog kan. Het
boek van Sinterklaas is altijd up-to-date!

Forum Agenda
ALV II
29/11/2017 19.00 uur
Padualaan 101, lokaal 1.207
Sinterklaasborrel
07/12/2017 20.00 uur
Grand Café De Vrienden
Forum Gala
21/12/2017 19:45 uur
De Titanic | Keulskade 400
Wintersport
26/01/2018 - 04/02 /2018
Val di Sole

1

Forum Gala 2017
Het Forum Gala, een welbekend begrip
binnen de vereniging. Dit jaar gooit de
FeBoCo het echter over een andere boeg.
“I’ll never let go Jack.” Klinkt het je bekend
in de oren? 115 jaar geleden werd er een
Hoax de wereld in gebracht. We kennen
allemaal het beeld van Jack en Rose op een
zinkende Titanic, terwijl wij van horen
zeggen hebben dat de Titanic al die jaren
gewoon verscholen heeft gelegen in
Lombok!
Het wordt dus hoog tijd om dit verhaal
even recht te zetten! Op donderdag 21
december krijgen jullie de kans om de Jack

of Rose in je naar boven te laten komen en het stof van deze oude Titanic
te dansen!
Iets wat je niet wilt en kunt missen dus! Voor €37,50 kun jij tijdens deze
magisch mooie avond, in je smoking of jurk, onbeperkt zuipen en bittergarnituur nuttigen. De opstap zal tussen 19:45 uur en 20:30 uur plaatsvinden
bij Keulsekade 400 te Utrecht.
Tot slot, wat is een Jack zonder een
Rose, of een Rose zonder Jack…? Precies,
niets dus! Je hebt nog een maand om
jouw date te regelen. Verdere informatie
hierover komt snel jullie kant op varen.
Meld je gauw aan via een mailtje naar
feestenborrelcommissie@svforum.nl . Zet ‘Aanmelding Gala’ in het
onderwerp en vermeld je naam en eventueel die van je introducé in het
mailtje.

Forum Confessions

See you then!

#1 Wanneer andere studenten vragen aan welke locatie je studeert en het troostelooste antwoord Daltonpark is met de nog troostelozere
reactie: “Dat ken ik niet”.
#2 Wanneer je als derdejaarsstudent nog
steeds

wordt aangezien

eerstejaarsstudent

voor

wanneer

potentieel

je

voor

de

zoveelste keer wordt aangesproken met de
vraag of je ook voor de meeloopdag komt.
#3 Wanneer je na een Forum borrel een walk

Training in beleggen
Geld dat minder waard wordt, aandelen die op en neer gaan en veel
getallen. Wat zijn aandelen nu precies en hoe moet je er mee beginnen?
In de training beleggen van woensdag 15 november, gegeven door
Guido van der Burg, is er een antwoord gegeven op al deze vragen. Hij
heeft ons uitgelegd hoe aandelen werken en hoe het komt dat aandelen
meer of minder waard worden. Ook is de leden verteld hoe je kan
beginnen met het kopen van aandelen en heeft hij real-life casussen
onder de aandacht gebracht. Zo heeft hij ons een juist beeld gegeven
over hoe deze wereld in elkaar zit en waarom beleggen heel snel goed,
maar ook heel snel fout kan gaan. Onze dank aan Guido en de EduCo
voor het neerzetten van een leerzame en interessante activiteit,
eindigend met een goede borrel.

of shame hebt tijdens het eerstvolgende college, omdat je je hebt misdragen en je klasgenootjes dat konden aanschouwen.
#4 Wanneer je er tijdens een Forum borrel
achterkomt dat het blijkbaar bijzonder is om
een vriend te hebben bij HDO.
Ook iets op te biechten? Check de
Facebook!

link op
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Dispuut Mistura
Door Manon Goossensen, derdejaarslid bij Mistura.
Overal bekend, gevreesd en gemengd… Het is amper
twee maanden geleden dat de destijds feuten het dispuutslied moesten voordragen aan het bestuur op de
Neude. Inmiddels zijn de nieuwe sjaars geïnaugureerd,
de commissies gevormd, is de eerste ALV achter de rug
én zijn er alweer gezellige dispuuts- en stapavonden
geweest in onder andere onze stamkroeg de Rex. In
dispuutstermen was november een relatief rustige
maand; er werd wat geborreld, wat gedanst, veel gelachen én een aantal dispuutsleden ging op pad om te
zien wat Frankfurt te bieden heeft. De AcCie is in de
tussentijd hard bezig met de voorbereidingen voor de
aankomende dispuutsactiviteiten, waaronder het
jaarlijkse Mistura kerstdiner, ons datediner en het altijd
legendarische dispuutsweekend.
Maar dit is natuurlijk niet het enige wat Mistura te
bieden heeft. Wat Mistura namelijk zo bijzonder maakt
is dat zij het eerste onafhankelijke gemengde dispuut
van Utrecht is. Want waarom zou je twee factoren,
mannen en vrouwen, scheiden als zij elkaar juist
kunnen versterken? Dat is precies wat de oprichters
van Mistura een aantal jaar geleden dachten.
Daarnaast brengt het stappen met een gemengd
gezelschap, naast veel gezelligheid, ook z’n voordelen
met zich mee.

Mistura is dan ook een dispuut wat een hechte
band, vriendschap en natuurlijk gezelligheid
hoog in het vaandel heeft staan.
Daarnaast zijn wij, met momenteel 25 leden,
nog lekker kleinschalig, wat betekent dat
iedereen elkaar goed kent. Maar dat niet alleen,
Mistura-leden helpen elkaar vaak aan een kamer
in Utrecht, een stage of een baan. Door je
netwerk met elkaar te delen zijn de juiste
contacten natuurlijk snel gevonden.
Alleen voordat het burgerleven begint, genieten
we vol van het studentenleven, borrelen we
door en wachten we eerst op de activiteiten
van de knusse decembermaand. Zelfs dan zijn
we gezamenlijk te vinden naast de kerstboom
en tijdens het losbarsten van het vuurwerk boven Utrecht om zo 2018 knallend in te luiden!

De FeBoCo der S.v. Forum

groot feest. Het creatieve brein en tevens de captain van de FeBoCo is Tim.
Elke maand zal er een interview plaatsvin- Verder vervullen Merel en Wouter ook
den met een van de commissies van S.v. Fo- een onmisbare rol binnen de commissie.
rum. Wie zijn zij en waar houden zij zich moDat er ook bij deze commissie weleens
menteel mee bezig? Deze maand spreken
wat misgaat, kan Pelle wel bevestigen.
wij met René Tordoir en Pelle Bussink van
Tijdens de themaonthulling had hij net
De Feest en Borrel Commissie, oftewel de
een paar biertjes te veel gedronken
FeBoCo.
waardoor hij het thema vergat te noeBeide jongens gaven aan lid te zijn gewor- men en de rest van zijn speech ook niet
den van FeBoCo, omdat ze (soms iets teveel) echt verstaanbaar was.
van feestjes en borrels houden. Logisch natuurlijk, dat doen wij bij Forum toch allemaal. Het leukste aan de FeBoCo is volgens
Pelle absoluut René. René is echter van mening dat Lena toch het allerleukste is aan de
commissie, dat heeft ze dan toch weer goed
voor elkaar. De sfeer binnen de commissie is
volgens de jongens helemaal top, maar dat
kan natuurlijk ook niet anders. Het organiseren van feestjes en borrels, dat is al een

Momenteel wordt er wekelijks vergaderd voornamelijk over het gala en daarbij ook nog over de maandelijkse borrels.
René en Pelle hebben voor de volgende
borrel wel als grote wens dat Lena in een
Sinterklaaspak verschijnt, het is tenslotte
de sinterklaaseditie. Verder gaat de aandacht naar het gala en nu ze de locatie
voor het gala gekozen hebben, een boot,

en daarbij het
thema Titanic
bepaald is, gaat de aandacht
naar de kaartverkoop en de aankleding van het gala. Houd de
sociale media in de gaten voor
spannende en originele promotie
van het gala, iets met dates en…
Wat de commissie verder dit
studiejaar voor plannen heeft,
blijft nog even geheim, maar bereid je voor op een spectaculair
einde…
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Altijd op de hoogte blijven?
De leukste foto’s, nieuwtjes en evenementen niet missen?
Volg S.v. Forum op Instagram, like de Facebookpagina en
neem eens een kijkje op onze LinkedInpagina!
https:/www.instagram.com/svforum/

https:/www.facebook.com/studieverenigingforum/

https://www.linkedin.com/company-beta/5396020/

ALV II | 29 november 2017 | 19.00 - 21:00 uur
Forum VrijMiBo

Lid van de maand

OTTO LEEMHUIS
Otto

Leemhuis:

binnen
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zeer

gewaardeerd

Heerendispuut OFORKORTAT.

lamehousende

charmes

heeft

hij

lid

Met

zijn

zelfs

het

hart van Mariska gestolen en heeft hij de
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ook
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met
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moeten zijn. Dat heeft die gozer dan toch goed voor
elkaar! Last but not least, Otto Leemhuis is toch Otto
Leemhuis

en

daarom

benoemd

tot

Forum

is
lid

Otto
van

deze

maand

de

maand.

Vrijdag 10 november was een geslaagde middag! Na het
hinderlijke gezwoeg en het gebrek aan alcoholconsumerende dagen tijdens de tentamenweken was het namelijk tijd
voor de eerste VrijMiBo van Forum! Deze vond plaats in
het cluster café @Dalton’s. Men kon hier gezellig even bier
tanken om de pijn en droge keel even te verzachten. Met
de vertrouwde Forum muntjes kon er bovendien voor maar
€ 1,20 bier worden gehaald! Zowel nieuwe leden als Forum
diehards kwamen gezellig bij elkaar en er werd urenlang
gechillt; levers en humeuren werden snel bijgetankt!
Voor een eerste poging viel de opkomst ook zeker niet tegen, maar er passen zeker nog genoeg mensen bij! Wil jij
dus een deel uitmaken van deze nieuwe glorieuze traditie
of heb jij gewoon op een vrijdagmiddag wel behoefte aan
wat gezelligheid en een biertje, of tien…
Houd dan goed de Forum nieuwsbrief en Facebook
kalender in de gaten voor de volgende VrijMiBo!

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
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Foto van de maand
Tijdens een koude herfstavond vond ook deze maand weer een
Forum borrel plaats. In Grand Café de Vrienden dansten onze leden
zichzelf warm en binnen mum van tijd verkeerden wij in tropische
sferen. De warmte en gezelligheid deed iedereen goed en zo kwam
ook Bart in een heerlijk liefelijke stemming. Kusje erop?

Tentamens verpest?
We hebben het weer overleefd, althans niet iedereen zal
de tentamenweek in zekere zin mentaal overleefd hebben. Heb je afgelopen blok je punten niet binnen kunnen
slepen en doe je hierdoor geen oog meer dicht?
Wil jij je hart luchten en of heb je een troostende arm
nodig? Dan is de Forum Tentamen Meeting zeker interessant voor jou! Op 15 december om 15:00 uur ben je welkom om met lotgenoten te praten over deze situatie en
hier samen sterker uit te komen! De locatie wordt z.s.m.
bekend gemaakt. Houd vol, het komt goed!

Wie niet waagt, wie niet wint...
Niet geschoten is altijd mis! Deze maand staat er een Titanic
kruiswoordpuzzel voor jullie klaar! Ken jij alle feiten over de
Titanic of ben jij er klaar voor om je hersens eens goed te
kraken? Vul dan onderstaande kruiswoordpuzzel in!
Horizontaal
1) Stad waarin de
Titanic is gebouwd
3) Naam van de stad
waarin de filmpersonages aan boord gaan
7) Er waren 1522 … aan
boord
8) Eindbestemming van
de Titanic
Verticaal
2) Voornaam van de
acteur die Jack speelt
4) Achternaam van de zangeres van de welbekende Titanic hitjes
5) Maand waarin dat gebeurde waar de hele film om draait
6) Afkorting van de feest - en borrelcommissie
9) Voornaam van de mannelijke hoofdrolspeler
10) Voornaam van de vrouwelijke hoofdrolspeelster
Stuur je oplossing (in de oranje vakken, zeven letters) z.s.m.
in naar redaccie@svforum.nl
Wie weet sta jij dan straks met een geweldige prijs in je handen!

Aan alles komt een einde…
en zo ook aan deze nieuwsbrief. We hopen jullie weer
volledig op de hoogte gesteld te hebben over de afgelopen en aankomende Forum activiteiten, het Forum lid
van november, de leukste foto’s en alle andere columns.
Voor vragen, opmerkingen, klachten , leuke verhalen of
wat dan ook kun je altijd contact opnemen met
redaccie@svforum.nl !
Met vriendelijke groet,
De RedacCie der S.v. Forum

Het antwoord van de oktober rebus was Val di Sole en Emiel
Slob was de gelukkige winnaar!
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