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De Handelaar
Beste leden,
Welkom bij De Handelaar van Forum, de plek waar je dé ins en outs
van S.v. Forum kunt vinden. Deze editie is net even anders dan jullie
van ons gewend zijn; dit is namelijk de enige echt ‘educatieve’ editie
van De Handelaar. Onder andere gevuld met study abroad ervaringen
vanuit Manchester en interviews met het huidige bestuur. Wij hopen
dat jullie wederom genieten van de leuke verhalen en foto’s. Veel
leesplezier!
Met vriendelijke groet,
De RedacCie der S.v. Forum

Hoi allemaal!
Mijn naam is Lisanne. Ik ben 19 jaar oud en kom uit
Amersfoort. Ik zit momenteel in mijn derde jaar
Accountancy. Mijn hobby is kunstschaatsen. Ik ben dan
ook ongeveer 2 keer per week op de ijsbaan te vinden.
Vanaf nu ben ik ook lid van de RedacCie. Ik vind het heel
leuk dat ik hiervoor gevraagd ben en heb dan ook super
veel zin om hiervoor mijn steentje te mogen bijdragen.

Mocht je me nog niet
kennen? Ik ben bij de
meeste borrels wel te
vinden dus spreek me
gerust aan als je een
gezellig babbeltje wilt
voeren of wellicht wat
wilt vragen.
Groetjes!

Forum Agenda
Kroegentocht
22/03/2018 19.00-23.00 uur
Locatie wordt z.s.m.
bekend gemaakt
ALV lV
28/03/2018 19.00-21.30 uur
Locatie wordt z.s.m.
bekend gemaakt
April borrel
19/04/2018 20.00-23.00 uur
Grand Café De Vrienden
Sales Masterclass
24/04/2018
Bedrijfsbezoek a.s.r.
08/05/2018
Kroegcollege #1
15/05/2018
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STUDY ABROAD: Regen, zuipen en (een beetje) studeren!
Door Michelle Verlaan, exchangestudent aan de Manchester Metropolitan University in Engeland
“83% kans dat je bestemming zonniger is dan Nederland” … en dan sta je bij de gate op je vlucht
naar Manchester te wachten... Gelukkig is Manchester meer dan regen!
Een nieuwe stad, nieuwe uni, een ietwat andere cultuur, wonen op de
campus; mijn avontuur is inmiddels in volle gang! Een jaar voor het
vertrek wordt de study abroad procedure in gang gezet, word je bij een
universiteit ingeloot en mag je je weg zien te vinden door al het
papierwerk heen. Als het moment van vertrek dan eindelijk daar is, je
nog heel even denkt aan waar je ook alweer aan begonnen bent en je
het laatste traantje op Schiphol wegpinkt, is het dan zover!
Naast dat je study abroad natuurlijk voornamelijk om het volgen van
een minor aan een andere buitenlandse universiteit draait, bestaat je
exchange uit zoveel meer. Hier in Engeland heb ik, naast het
veelvoudig wegtikken van de vele mixdrankjes, cocktails, shotjes en
prosecco (eh ja…) en het proberen te verstaan van een Mancunian
accent in een club, ook veel op persoonlijk vlak geleerd. Bij aankomst staat je leven even totaal op
z’n kop en moet je jezelf wegwijs zien te maken in een vreemde omgeving met mensen die je niet
kent. Je leert jezelf in zo’n situatie heel erg goed kennen en je leert ook je sterke competenties te
bepalen. Gelukkig biedt de universiteit ook vaak hulp en organiseren zij speciale introductiedagen
voor alle internationale studenten om je wegwijs te maken in de stad en op de campus. Het
wonen op de campus zelf is ook een perfecte bijkomstigheid, omdat 1) je dichtbij de universiteit
en de stad woont, 2) je dus gemakkelijk gebruik kunt maken
van alle faciliteiten die de universiteit aanbiedt, 3) je na
college én na het stappen zo weer je bed in kunt rollen en 4)
je er waarschijnlijk een veelzijdig scala aan huisgenoten bij
cadeau krijgt (in mijn geval, lees: Brits, overdreven, lief,
onbeschoft, gezellig én vooral lekker dramatisch). Zo kan
het zomaar eens gebeuren dat je lam ergens in de middle of
nowhere buiten Manchester staat, omdat je huisgenoot na
de pre-drinks het verkeerde adres in de Uber app heeft
doorgegeven... Ik spreek (helaas) uit ervaring.
Naast het contact met je huisgenoten leer je ook snel andere
internationale studenten kennen, want je zit in hetzelfde
schuitje en deelt momenteel dezelfde ervaring. Aan
filmavondjes, internationale diners, stapavonden, gezelligheid en uiteindelijk veel internationale
logeeradresjes dus geen gebrek! Uitgaan in Manchester moet je,
als Nederlander, wel leren en vereist daarom enige voorbereiding.
Het is vanzelfsprekend dat je, ook in de winter, zonder jas de
deur uitgaat, omdat je hier voor de garderobe moet betalen
(dramatisch weer!). Gelukkig draagt niemand hier (te) korte
jurkjes…
Al met al geeft een study abroad/exchange je een onvergetelijke
ervaring waar ik persoonlijk wel 10 pagina’s over vol zou kunnen
schrijven. Je bent jong, student en klaar voor een avontuur… dus
waar wacht je op? Ooit betaal je het wel weer terug.
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Sales Masterclass
Wie niet waagt, wie niet wint…
Deze maand staat er weer een leuke
rebus voor jullie klaar. Tip: De
hoeveelheid geld die had kunnen
verdienen als bij de crypto training van
Forum was.

u=m +

Een goed bedrijf runt niet zonder goede
verkoop. Jij zelf ook niet. Hoe zorg je er nou
voor dat men koopt wat jij ze aanbiedt? Dit is je
kans om het te leren. 24 april zal er een Sales
Event plaatsvinden, georganiseerd door The
Sales Unit in samenwerking met S.v. Forum
waarin jou alles wordt verteld wat je moet
weten over sales. Zet het in je agenda en zorg
dat je erbij bent! Meer informatie komt
spoedig!

B=J -m +en

Stuur je oplossing zo snel mogelijk
naar redaccie@svforum.nl en wie weet
krijg jij tijdens de volgende borrel een
fantastische prijs in handen!
De oplossing van de rebus uit de vijfde
editie is Ad Fundum en de gelukkige
winnaar is Otto Leemhuis

Broodje Ben
Iedereen zal het kraampje bij de gracht wel kennen: Broodje Ben.
Je kan er kiezen uit 50 verschillende broodjes, waardoor er voor
iedereen wel een betaalbaar en lekker broodje bij zit.
Thuisbezorgd was voor Broodje Ben een goede stap, want je ziet
regelmatig de scooters heen en weer rijden naar de Uithof. Maar
nu zijn ze met een hele slimme stap gekomen. Ze staan nu twee
keer per week op de Uithof en één keer per week bij de
Daltonlaan.
Begin maart stond Broodje Ben voor het eerst met zijn
kraam bij de scholen en het stond hier ook gelijk vol
met klanten. Zelfs de medewerkers achter de kraam,
hadden deze drukte nooit durven hopen.
Of je nu van vlees, vis of een vegetarische optie
op je broodje houdt, je kunt altijd iets lekkers
vinden bij Broodje Ben.

Instagram

Snapchat

Facebook

LinkedIn
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Bestuursinterview met de Commissaris Externe Betrekkingen,
oftewel Stijn van den Akker
Wat houdt jouw functie ‘commissaris externe betrekkingen’ precies
in?
Commissaris Externe Betrekkingen is een heel erg duur woord voor alle
contacten die wij onderhouden met partners buiten de vereniging. Denk
dan dus met name aan sponsoren. Uiteraard is dat niet alles wat ik doe.
Ik houd mij ook bezig, samen met de RedacCie, met een maandelijkse
nieuwsbrief en ik beheer en schrijf stukken voor de social media en de
website.
Wat vind je het leukste aan deze functie?
Mijn functie gaat met name over het contact met sponsoren. Ik ben
constant in gesprek met het bedrijfsleven en heb het gevoel dat je van
mijn functie enorm veel kan leren. Je leert over de werking van een
organisatie en krijgt de kans om overal binnen te kijken. Dat vind ik
mooi.
Wat vind je het minst leuke aan jouw functie? Het minst leuke aan mijn functie is het maken van
contracten. Daar is echt geen reet aan, maar ja dat hoort er wel bij zullen we maar zeggen…
Wat zijn belangrijke kwaliteiten die je nodig hebt om een bestuursjaar in de functie ‘commissaris
externe betrekkingen’ succesvol te volbrengen?
Kwaliteiten die handig zijn, zijn voornamelijk het hebben van een grote babbel, formeel kunnen typen en
praten en goed nadenken over hoe je je representeert naar anderen. Iedereen met wie jij praat krijgt een
beeld over je, of het nu via de mail of in het echt is, je moet wel het goede beeld willen afgeven.
Naast jouw functie ‘commissaris externe betrekkingen’ begeleid jij natuurlijk ook de Redaccie
Commissie’. Heb je zelf gekozen voor deze commissie of is dat voor jou bepaald?
De RedacCie is deel van mijn functieomschrijving en misschien ook wel het leukste deel. Het is leuk om
mensen wat te kunnen leren en je leert er zelf ook bizar veel van. Ik zie de commissie niet als leden die
voor mij aan het werk zijn, maar als vrienden waarmee je samen iets moois neerzet. Wacht maar op het
Almanak!
Wat vind je het leukste aan het begeleiden van de Redaccie Commissie?
Het leukste aan het begeleiden van de commissie is het samen neerzetten van een Handelaar waar
mensen het over hebben en leuke reacties opgeven. Voldoening is toch waar je het uiteindelijk voor doet.
Wat was jouw motivatie om een bestuursjaar te gaan doen?
Een bestuursjaar is een jaar waarin veel op je afkomt, je druk bent en je elke dag nieuwe dingen leert.
Het mooiste aan een bestuursjaar is dat je voor 150+ leden probeert zoveel mogelijk activiteiten en
andere voordelen wilt realiseren. Het geeft een enorme berg aan voldoening en daar doe je het voor.
Heb je specifiek gesolliciteerd naar deze functie of had je ook interesse in een andere functie?
Ja, het is naar mijn mening de leukste functie en de meest leerzame!
Had je achteraf gezien liever een andere functie gehad binnen het bestuur?
Nee. Zeker niet.
Als je één week een andere functie binnen dit bestuur zou mogen hebben, welke zou dat dan zijn
en wat zou je dan doen?
Ik zou voorzitter worden en een week lang alles stilleggen. Waar blijft mijn vakantie? Of penningmeester
worden en per ongeluk al het geld aan bier uitgeven!
Wat is het leukste wat je tot nu toe hebt meegemaakt tijdens dit bestuursjaar?
Het leukste is absoluut mijn eerste sponsordeal. Dat jij helemaal zelf geld of andere dingen binnenhaalt
voor de vereniging is geweldig!
Waar kijk je nog naar uit dit bestuursjaar?
Ik kijk uit naar het aankomende introkamp! Samen met Sergio en de Intro Commissie gaan we dat
keihard knallen en een weekend lang feesten!
Word je nooit gek van alle borrels, activiteiten en andere ‘verplichte’ bijkomstigheden?
Nee joh, een mens heeft geen rust nodig. Overbodige luxe is dat!
Wat wil je meegeven aan huidige Forum leden die interesse hebben in een functie binnen het
komend bestuur?
DOE HET! Dat ten eerste! Oh en denk goed na over wat je wilt doen. Je hebt veel keuzes binnen een
bestuur en kies de juiste functie die bij je past en waar je ook het meeste van kan leren. Het moet wel
leuk blijven natuurlijk.
Heb je nog toevoegingen of iets dergelijks?
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App of bel me even als je wilt praten over mijn functie onder het genot van een biertje!
Daar sta ik altijd voor open.

Bestuursinterview met de Commissaris Activiteiten,
oftewel Koen van den Brink

Wat houdt jouw functie precies in?
Ik ben commissaris activiteiten. Dit houdt in
dat ik hoofdverantwoordelijk ben voor de
educatieve activiteiten, de reizen en de
halfjaarlijkse activiteit.
Wat vind je het leukste aan deze functie?
Het leukste aan mijn functie vind ik dat ik twee
commissies onder mij heb, waardoor ik
verschillende manieren van begeleiden kan
proberen. Ik hoop op deze manier aan het
einde van het jaar goede, opzichzelfstaande en
professionele commissies te hebben.
Wat vind je het minst leuke aan jouw
functie?
Het kost een hoop tijd. Soms is het erg leuk om
druk te zijn, maar soms is het ook echt te veel.
Wat zijn belangrijke kwaliteiten die je nodig
hebt om een bestuursjaar in de functie ’
succesvol te volbrengen?
Degene die volgend jaar mijn functie zou
kunnen overnemen moet leergierig zijn. Het is
niet erg om in je bestuursjaar fouten te maken,
zo lang je er maar van leert en het oplost.
Naast jouw functie begeleid jij natuurlijk
ook de Reis Commissie. Heb je zelf gekozen
voor deze commissie of is dat voor jou bepaald?
Zelf gekozen. Ik heb vorig jaar de wintersportcommissie gedaan en de lustrumcommissie, dus
ik heb al wel wat ervaring gehad met de reizen.
Wat vind je het leukste aan het begeleiden van de Reis en Educatie Commissie?
Het leukste vind ik de groei die de commissies maken.
Wat was jouw motivatie om een bestuursjaar te gaan doen?
Persoonlijke groei. Ik wil elke dag beter worden.
Heb je specifiek gesolliciteerd naar deze functie of had je ook interesse in een andere
functie?
Ik heb wel naar deze functie gesolliciteerd, maar ik wilde eerst ook wel iets als pr doen.
Had je achteraf gezien liever een andere functie gehad binnen het bestuur?
Nee, ik ben blij met deze functie.
Als je één week een andere functie binnen dit bestuur zou mogen hebben, welke zou dat
dan zijn en wat zou je dan doen?
Ik denk externe betrekkingen of voorzitter om dan een gesprek met een sponsor bij te wonen.
Wat is het leukste wat je tot nu toe hebt meegemaakt tijdens dit bestuursjaar?
Het leukste aan dit jaar is dat alle commissieleden heel close zijn met elkaar.
Waar kijk je nog naar uit dit bestuursjaar?
Aan alles wat nog komen gaat.
Word je nooit gek van alle borrels, activiteiten en andere ‘verplichte’ bijkomstigheden?
Soms wel, maar het is wel echt heel leuk.
Wat wil je meegeven aan huidige Forum leden die interesse hebben in een functie binnen
het komend bestuur?
Leer goed te plannen, probeer echt een commissie te begeleiden en niet een soort half
commissielid te worden en neem niet te veel op je. Dat zijn denk ik de belangrijkste tips
Heb je nog toevoegingen of iets dergelijks?
Niet op dit moment
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Gunfactor, zakelijk flirten en jezelf presenteren!
Hoe presenteer jij jezelf binnen een bedrijf? Hoe zorg jij ervoor dat je
bereikt wat je wilt bereiken? 15 mei 2018 komt daar een antwoord op!
Talent&Pro, een groot detacheringsbureau in het verzekerings- en
bankwezen gaat de leden van S.v. Forum, jij dus, vertellen over de
technieken die er bestaan rond het zakelijk flirten en hoe je een gunfactor
creëert. Het mooiste van alles? Dit doen we onder het genot van een biertje.
S.v. Forum presenteert aan jullie het eerste kroegcollege van 2018!

Marketing binnen het verzekeringswezen
Ook een onvergetelijk
bestuursjaar?
Heb je na het lezen van de
interviews met twee van de
huidige bestuursleden ook
interesse gekregen in een
bestuursjaar? Vul dan deze
Google Forms in en wij nemen
contact met je op!

Verzekeringsbedrijf a.s.r. is één van de grootste ondernemingen
op het gebied van verzekeringen in Nederland. Zij bieden
verzekeringen aan op alles wat je je maar kunt bedenken. In
2014, toen het project nog slechts voor een derde deel was
opgeleverd, ontving a.s.r. van Intermediair de prijs voor Beste
Kantoorgebouw van Nederland. Studievereniging Forum gaat
hier eens een kijkje nemen. 8 mei 2018 gaan wij een kijkje
nemen in de keuken van a.s.r. en zullen zij ons wat gaan
vertellen over marketing binnen het verzekeringswezen. Hoe
zorgen zij ervoor dat mensen bij a.s.r. verzekeringen afsluiten?

https://docs.google.com/forms/
d/e/
1FAIpQLSe3vTw4SnlwJ6Px6tEVlo
2JXTlmjCge_feT7DaCEHc8dEkmv
Q/viewform?c=0&w=1
Groetjes,
Het Bestuur

ALV IV | 28 maart 2018 | 19.00 - 21.30 uur

Aan alles komt een einde…
en zo ook aan de enige echte ‘educatieve’ editie van De
Handelaar. We hopen jullie weer volledig op de hoogste gesteld
te hebben van de educatieve kant van S.v. Forum en de
aankomende activiteiten.
Voor vragen, opmerkingen, klachten, leuke verhalen of wat dan
ook kun je altijd contact opnemen met redaccie@svforum.nl
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