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Val di Sole…
Op vrijdagavond 26 januari
verliet een bus vol (après-)ski
liefhebbers de Domstad om een
week feest te gaan vieren in
Italië… en nu zijn we alweer
terug in Utrecht, alsof de week
maar één dag heeft geduurd. Het
vele skiën en feesten in het
zonnige Val di Sole, is een week
om nooit te vergeten.
De ReisCo had dit jaar een spel
ingezet; ‘de crazy 88’ waardoor
de meest mooie momenten nog
vastgelegd zijn ook! Een valletje

De Handelaar
Beste leden,
Welkom bij de Handelaar van Forum, de plek waar je dé ins en outs
van S.v. Forum kunt vinden. Januari was een zware maand vol
tentamens en deadlines, maar bovenal ook gezellig met een borrel en
als hoogtepunt natuurlijk de wintersportreis naar Val di Sole. Wij
hopen dat jullie wederom genieten van alle mooie verhalen en foto’s.
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
De RedacCie der S.v. Forum

hier, een sprongetje daar, alles
kan nog vaak terug gekeken
worden. Er werd hard gestreden
om prijzen en vlaggen, maar
vooral veel gelachen.
Sommige studenten kregen het
in de avond toch wel zwaar,
wanneer de ‘la cuccaracha’ werd
geschonken. Maar de volgende
ochtend (of middag), stond
iedereen toch weer bovenaan de
piste. En met maar één
gewonde de gehele week, heeft
ons schorem het toch erg
goed gedaan…

Forum Agenda
ALV lll
21/02/2018 19.00-22.00 uur
Padualaan 101 1.207
VrijMiBo #2
23/02/2018 16.00-19.00 uur
@ Daltons
Training beleggen #2
07/03/2018
Tijd en locatie worden
z.s.m. bekend gemaakt
Kroegentocht
22/03/2018 19.00-23.00 uur
Locatie wordt z.s.m.
bekend gemaakt
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H.D. OFORKORTAT
Door Victor Westhof, vierdejaarslid der Heerendispuut OFORKORTAT
In 1989 vond een groep Heeren dat naast alle
clubjes binnen studentenvereniging Utrhes er ook
plaats was voor een dispuut. Deze mannen
besloten daarom om Heerendispuut
OFORKORTAT op te richten. Een dispuut dat 29
jaar later nog steeds een sterke aanwezigheid
heeft binnen de prachtige Domstad. Met 19
actieve leden staan de dispuutsavonden binnen
onze sociëteit naast de Jaarbeurs altijd bomvol
wat zorgt voor prachtige verhalen. Verder zijn er
nog 60 oudere leden die met regelmaat langs
komen om hun vergaarde ervaringen te delen met
hun jongerejaars.
Wat tekent een lid van H.D. OFORKORTAT precies?
Een Utrechtse
student waarbij
Zweeds bloed
door de aderen
raast. Een
persoon met goed
verstand dat geen
blad voor de
mond heeft en
altijd voluit gaat!
Naast de standaard dispuutsavonden hebben wij
nog een hele reeks aan activiteiten verspreid over
het jaar. Denk hierbij aan een kerstdiner,
datediner, sportieve activiteiten, en weekenden
weg. Daarnaast vieren wij iedere vijf jaar ons
lustrum aan de hand van een lustrumreis én een
lustrumgala.

In mei 2015 hebben wij de
lustrumreis gemaakt naar het prachtige
Budapest waar de lustrumcommissie
iedere dag prachtige activiteiten zoals
parachutespringen en wakeboarden voor ons had
georganiseerd.Volgend dispuutsjaar bestaan wij
30 jaar wat betekent dat er weer zo’n prachtige
reis aan zit te komen!
Nu, 29 jaar later, is
OFORKORTAT nog
steeds het enige
dispuut dat Utrecht
rijk is, alleen nu bij
studievereniging
forum, waar HDO ook
actief is. Zo worden er
verschillende posities
binnen het bestuur en
de commissies dit jaar
bekleed door leden
van ons Dispuut.
Daarnaast zijn we aanwezig bij borrels en reizen
die de studievereniging organiseren. Bij het
introductiekamp van Forum zijn wij ieder jaar
aanwezig als mentor, organisatie of als man
gekleed in blauw-geel die de hele dag met twee
flessen Grolsch in zijn handen over het terrein
loopt.
Mocht je verder nog vragen hebben over
Heerendispuut OFORKORTAT, neem dan contact
met een van onze leden op!

Forum’s best nine
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Forum Confessions
#15 Ik snap wel dat er zoveel wordt
geregeld binnen deze vereniging als
dit bestuur het voorbeeld moet
geven..

Lid van de maand

#16 HDO heeft #VapeNation in het
leven geroepen.
#17 Roelant heeft toen hij dronken
was 100 euro uitgegeven aan KAAS.
#18 Aiken heeft de verdwijntruc beter
uitgevoerd dan Houdini, omdat hij
bijna 24 uur vermist was.
#19 Binnen de FeBoCo wordt
blijkbaar onderling gerotzooid.
#20 De Commissaris Externe
Betrekkingen verklaart altijd de liefde

Lena Timmermans
Lena Timmermans a.k.a Lamme Lena a.k.a
Doerak: de enige echte secretaris van S.v.
Forum. Ze is altijd vrolijk aanwezig en in
voor een borrel als gewaardeerd
commissaris van de FeBoCo. Met haar
vrolijke, rare en dronken kwaliteiten heeft
ze in het Val di Sole zelfs het hart gestolen
van reisleider Reinier. Een echte prestatie en
daarom is Lena Timmermans bij deze
benoemd tot het lid van de maand januari!
Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd.

De EduCo der S.v. Forum
Elke maand zal er een interview
plaatsvinden met een van de
commissies van S.v.Forum. Wie zijn
zij en waar houden zij zich
momenteel mee bezig? Deze
maand spreken wij Emiel Slob van
de Educatie commissie, oftewel de
EduCom.
Emiel zit nu voor zijn tweede jaar
bij Forum en heeft vele feestjes
en reizen langs zien komen.
Aangezien een studievereniging
zich natuurlijk niet alleen richt
op feestjes, maar ook richt op de
educatieve kant, vond Emiel dit
een goede kans om zijn steentje
bij te dragen.

Emiel houdt als voorzitter van de
EduCom toezicht op alle zaken
die geregeld moeten worden
binnen de commissie, maar het
organiseren van vergaderingen
en het opstellen van de
bijbehorende agenda’s behoort
ook tot zijn taak. Emiel gaf aan
dat hij het vooral leuk vindt om
andere studenten nieuwe
ervaringen/kennis te laten
opdoen.
Op dit moment is de commissie
bezig met de vervolg training
beleggen, maar ook later dit jaar
volgen er meer trainingen. Ook
wil de EduCom graag een
bedrijfsbezoek plannen, maar
hier wordt nog hard aan gewerkt.
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Foto van de maand

Ze zeggen wel eens het leven is te vergelijken met skiën:
als je valt moet je door gaan om uiteindelijk je dromen
waar te maken, of met skiën het dal te kunnen bereiken.
Ga daarom dan ook nooit snowboarden…

Wie niet waagt, wie niet wint…
Deze maand staat er weer een leuke
rebus voor jullie klaar. Hint: de
oplossing is wintersport gerelateerd…

Zon, zuipen en organiseren
Instagram

Snapchat

Facebook

LinkedIn

Stuur je oplossing zo snel mogelijk
naar redaccie@svforum.nl en wie
weet krijg jij tijdens de volgende
borrel een fantastische prijs in
handen!

Beste leden,
Aankomend september (31 augustus
t/m 2 september) komt het
introkamp er weer aan! Hier
begroeten we 250 nieuwe studenten
en laten we ze kennis maken met
alles wat Forum te bieden heeft! Ben
jij geïnteresseerd in zon, zuipen en
het ondersteunen van alles wat ervoor
nodig is om dit te organiseren? Vul
dan deze Google Forms in en wij
nemen contact met je op! https://
goo.gl/forms/RY4PoGfae6Em6X3r1
Groetjes,
Het Bestuur

ALV I I I | 21 februari 2018 | 19.00 - 22.00 uur
Aan alles komt een einde…
en zo ook aan deze Handelaar. We
hopen jullie weer volledig op de
hoogte gesteld te hebben over de
afgelopen en aankomende Forum
activiteiten, de Forum Confessions, 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 !
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