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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. De afgelopen tijd was vol met deadlines
en tentamens, maar natuurlijk ook met activiteiten zoals de
onvergetelijke kroegentocht. Wij hopen dat jullie wederom genieten
van alle mooie verhalen en foto’s. Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
De RedacCie der S.v. Forum

Shotjes, happy meals & karaoke…
Donderdag 22 maart was het eindelijk tijd voor de enige
echte kroegentocht der S.v. Forum in de prachtige
Domstad. De avond werd gestart bij Mick O’Connells en
de ene na de andere pitcher werd genuttigd door de
deelnemende kroegtijgers. De route werd vervolgd naar
de Jaloezie en Otje waar de FeBoCo natuurlijk
verschillende shotjes en biertjes geregeld hadden. Na al
deze drankjes was het tijd voor de geheimzinnige
tussenstop met fantastische verrassing: een happy meal
met hamburger en een halve liter bier! Na hiervan
genoten te hebben, konden de kroegtijgers eindelijk hun
gouden stemmen laten horen bij karaoke bar Ome
Willem. Onze stamkroeg de Vrienden werd daarna door
vele niet meer gehaald… Kortom, een avond vol escalatie
die niet in woorden te omschrijven valt, maar gelukkig
hebben we de foto’s nog!

Forum Agenda
Bedrijfsbezoek a.s.r.
08/05/2018 9.30-13.00 uur
a.s.r. Hoofdkantoor
Kroegcollege
15/05/2018 15.30-18.00 uur
Café Daltons
Mei borrel
17/05/2018 20.00-23.00 uur
Grand Café De Vrienden
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Bestuursinterview met de secretaris oftewel Lena Timmermans
Wat houdt jouw secretaris functie precies in?
Als secretaris ben ik de contactpersoon van de vereniging. Ik ben
daarbij verantwoordelijk voor de communicatie naar de leden
toe, maar ook naar andere verenigingen. De administratieve
taken die bij mijn functie horen zijn: notuleren, bijhouden van
het ledenbestand en archiveren van belangrijke stukken. Ik moet
ervoor zorgen dat alles altijd up to date blijft.
Naast mijn functie secretaris heb ik de eer gekregen om de feest
en borrelcommissie onder mij te krijgen. Samen met mijn
commissie bedenken en organiseren we alle feesten en borrels.
Naast mijn taken help ik mijn bestuursgenoten waar nodig en
kan ik zelf met ideeën komen en deze uitvoeren.
Wat zijn belangrijke kwaliteiten die je nodig hebt om deze
functie te volbrengen?
Het is heel belangrijk dat je een sociaal sterk persoon bent. Je zal met iedereen een goede babbel
moeten kunnen maken en een leuke indruk achter laten. Een juiste manier van communiceren is
daarom een must. Daarnaast moet je precies kunnen zijn. Je moet een goed overzicht hebben
over de routinematige taken die je moet uitvoeren en een goed overzicht hebben over je eigen
agenda, over die van je bestuur en de vereniging. Het is natuurlijk ook heel handig om goed in de
Nederlandse taal te zijn, aangezien je alle stukken en mails typt. Ook is het belangrijk dat je
gemotiveerd bent om continue mensen te betrekken bij Forum en deze zich thuis te laten voelen.
Wat was jouw motivatie om een bestuursjaar te doen?
Ik had zin in een nieuwe uitdaging! Het leek mij enorm leerzaam om voor een jaar met een groep
leuke mensen een mooie vereniging te leiden. Ik ben actief geworden bij Forum door de open
sfeer die er hing. Ik vond al snel mijn plek binnen Forum en zag hoe Forum aan het groeien was
en de potentie die het nog had. Ik was erg gemotiveerd om nieuwe dingen te leren en met nieuwe
ideeën Forum naar een hoger niveau te brengen. Mijn doel was om de vereniging, waar ik veel
plezier uit haalde, nog leuker en groter te maken.
Als je één week een andere functie binnen dit bestuur zou mogen hebben, welke zou dat
dan zijn en waarom?
Voorzitter, van delegeren kun je leren!
Wat is het leukste moment wat je hebt meegemaakt tijdens dit bestuursjaar?
Tijdens onze constitutieborrel! Dit is een geweldige borrel waar je je als bestuur presenteert aan
alle andere besturen. Ik was deze avond zo gelukkig. Mijn ouders, beste vrienden, actieve Forum
leden en al je nieuwe vrienden (de andere besturen) die je komen feliciteren. Vervolgens
escaleerde het tot 1 groot feest waar het bestuur een en al het middelpunt stond.
Daarnaast vond ik het ook supervet hoe ik het commissieweekend van een idee naar realiteit heb
gebracht. Dit weekend was ook zeer gezellig.
Wat wil je meegeven aan de huidige Forum leden die interesse hebben in een bestuursjaar?
DOEN! Ik had nooit verwacht in 1 jaar zo veel te leren. Persoonlijk en bestuurlijk ben ik zo veel
gegroeid. Dit zal bij jullie allen vast niet veel anders zijn.
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Wie niet waagt, wie niet wint…
Deze maand staat er weer een leuke
rebus voor jullie klaar.
-D

-OO

-B

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
Zesde editie is Miljoenen en de
gelukkige winnaar is René Tordoir!

Lening Cluster café ingestemd
In september gaat S.v. Forum dan eindelijk verhuizen naar
de nieuwe locatie, Heidelberglaan 15. In dit nieuwe pand
komt een café net als Daltons, maar dan gerund door
studenten, voor studenten. Het wordt een ontmoetingsplek
voor alle leden van onze vereniging en die van vijf andere
verenigingen. Het is van groot belang, om de groei van de
vereniging te garanderen, dat wij meedoen aan het
clustercafé. Daarom hebben wij dit besproken tijdens de
afgelopen ALV. Er is een lening die hiervoor aangegaan kan
worden bij de Koepelstichting van alle studieverenigingen
van de HU en die lening was van groot belang. Zo kunnen
we de groei van de vereniging blijven garanderen en
hoeven we onszelf niet te beperken in de activiteiten die
wij uitvoeren. Er wordt wel voor gezorgd dat er een goed
plan op tafel komt waarin we zo snel mogelijk tot afbetalen
overgaan. Tijdens de vergadering zijn de leden overtuigd
dat de voordelen van de lening opspelen tegen de nadelen.
Nog een aantal maanden en we kunnen ons glas heffen op
een nieuwe locatie en een nieuwe plek waar verhalen
kunnen ontstaan.

Forum Confessions
#21 Sander, ben je nou zomaar
naar Maleisië vertrokken?
#22 Volgens mij hangt er
liefde in de (Forum) lucht; iets
met geel-blauw en Zeeland?
#23 Ik heb gister gezopen,
maar zit nu op school te
studeren
#24 Pelle heeft ‘’t Schorem van
Forum’ niet bedacht???
#25 De voorzitter is heel trots
dat er meerdere confessions
van hem zijn gepubliceerd
#26 Ik vind dat er meer
confessions ingestuurd moeten
worden!
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#27 Oud-bestuur maakt een
tripje naar Zeeland

Bestuursinterview met de penningmeester oftewel Sergio van Oord
Wat houdt jouw functie ‘penningmeester’ precies in en
wat vind je het leukst aan deze functie?
Als penningmeester stel je aan het begin van het jaar je
begroting op en verdeel je, aan de hand van het jaarplan dat
wij geschreven hebben, de verschillende inkomsten. Door het
jaar heen zorg je dat alle activiteiten en commissies binnen
de kaders van deze begroting blijven het leukste aan deze
functie is dat je bij alle activiteiten en commissies betrokken
wordt en daardoor een goed inzicht krijgt van waar iedereen
mee bezig is.
Wat zijn belangrijke kwaliteiten die je nodig hebt om de
functie ‘penningmeester’ goed te kunnen volbrengen?
Het is belangrijk dat je goed het overzicht kan houden en
daarnaast ook een kritische blik hebt. Verder is het belangrijk
dat je sociaal bent, aangezien je met veel mensen en organisaties samen werkt.
Wat was jouw motivatie om een bestuursjaar te doen?
Vooral de ervaring en uitdaging. Het leek mij heel mooi om de groei die de afgelopen jaren is
ingezet door te zetten. En dat is, al zeg ik het zelf, meer dan prima gelukt. Daarnaast vond ik het
een mooie aanvulling op mijn CV.
Wat is het leukste moment dat je hebt meegemaakt tijdens dit bestuursjaar?
Dat was zonder twijfel het Introductiekamp. Dit was het moment waarop wij voor het eerst echt
aan de slag gingen als bestuur en alle nieuwe leden kennis leerden maken met Forum. Maar
misschien dat aankomend Introductiekamp het wel gaat overtreffen. Zorg in ieder geval dat je er
bij bent!
Als je voor één week een andere functie binnen dit bestuur zou mogen hebben, welke zou
dat dan zijn en waarom?
Dan lijkt het me erg leuk om een weekje Commissaris Sponsoring & Acquisitie over te nemen.
Stijn zijn functie dus. Ik heb al een aantal keer samen met Stijn sponsorgesprekken met
verschillende partners gevoerd, en ik vind het altijd mooi om steeds weer te zien wat wij
verschillende bedrijven kunnen bieden en dat ze onze input echt waarderen.
Wat zou je graag mee willen geven aan de huidige Forum leden die interesse hebben in een
bestuursjaar?
Gewoon doen! Het is echt een top ervaring waarin je ontzettend veel leert en samen met een
groep enthousiaste studenten van alles meemaakt. En dat terwijl het ook nog eens goed op je CV
staat.
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Damesdispuut Con Garbo
Damesdispuut Con Garbo is één van de
vrouwendisputen van studievereniging Forum. 31 jaar
geleden vonden een aantal jonge ambitieuze vrouwen
dat het tijd was voor het opstarten van een
vrouwendispuut. Zij besloten om dit idee uit te voeren
en dat werd een grande succes (om in de Spaanse
termen te blijven want CG is immers Spaans (; ). Nog
steeds zijn de oprichtsters regelmatig aanwezig bij
bijvoorbeeld het jaarlijks kerstdiner of het lustrum.
Vorig jaar werd het 30-jarig bestaan van CG gevierd
met ten eerste een lustrumdag en -feest waar de
andere disputen ook aanwezig waren. Verder zijn we
in september op lustrumweekend naar Milaan
geweest, om de Italianen een beetje flair te laten zien.

Lid van de maand

Momenteel zijn er ongeveer 20 actieve leden die een
paar keer per maand samen zijn voor een
dispuutseten, activiteit of een borrel. Hiernaast
worden er ook 21-diners gegeven, wordt elk jaar een
vader- moeder of broertjes/zusjes-dag en een
dispuutsweekend georganiseerd en wordt Sinterklaas
ook zeker niet overgeslagen.
Verder heeft CG een bestuur en verschillende
commissies waarin verschillende functies uit te
voeren zijn. Bij de Forum borrels, activiteiten en
reizen zijn vaak veel van onze leden te vinden. Ook
helpt een aantal van onze leden bij de voorbereiding
en organisatie van het introkamp van Forum en zullen
wij daar dit jaar weer in groot gezelschap aanwezig
zijn. Zowel als mentor als voor de gezelligheid!
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Geraldine van den Ende
Geraldine a.k.a. Donnie a.k.a Sid a.k.a.
voorzitter van de ReisCo a.k.a. …, zo
kunnen we nog wel even doorgaan.
Geraldine staat bekend om zóveel
dingen! Het ene moment is ze aan het
trainen voor een kampioenschap
anytimers trekken en het andere
moment verliest ‘Queen’ G een potje
Mario Kart (waar ze toch echt
beweerde heel goed in te zijn). Ger kan
niet heel erg goed tegen haar verlies,
dus gelukkig is het altijd #winnen met
Lena, want oh wat een chaos! Maar
bovenal is Geraldine een heel gezellig,
(ver)lief(d) en actief lid en daarom is zij
verkozen tot lid van april!
Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd.

Bestuursinterview met de voorzitter oftewel Niels van Harten
Wat houdt jouw functie ‘voorzitter’ precies in?
Veel kletsen, overzicht bewaren en zorgen dat iedereen doet wat hij
zou moeten doen. Oftewel veel slap lullen en niet zoveel doen.
Wat vind je het leukste aan deze functie?
Dat je van elke functie iets afweet en op de hoogte bent van wat er
binnen de vereniging speelt. En om heel eerlijk te zijn, vind ik het
ook wel erg leuk om het aanspreekpunt van de vereniging te zijn.
Wat vind je het minst leuke aan jouw functie?
Pff, lastig te zeggen.
Wat zijn belangrijke kwaliteiten die je nodig hebt om een
bestuursjaar in de functie ‘voorzitter’ succesvol te volbrengen?
Motivatie, enthousiasme, stressbestendig, flexibel en je moet goed het overzicht kunnen behouden.
Maar al deze kwaliteiten komen vanzelf, het belangrijkste is motivatie en enthousiasme!
Wat was jouw motivatie om een bestuursjaar te gaan doen?
Ik dacht het wel beter te kunnen doen dan de vorige voorzitter…. Sorry Joëlle.
Heb je specifiek gesolliciteerd naar deze functie of had je ook interesse in een andere functie?
Ik heb bewust naar deze functie gesolliciteerd omdat deze functie mij het leukste leek.
Had je achteraf gezien liever een andere functie gehad binnen het bestuur?
Hmmm… misschien commissaris Externe Betrekkingen. Het contact leggen met mogelijke sponsoren
lijkt mij ook erg leuk!
Als je één week een andere functie binnen dit bestuur zou mogen hebben, welke zou dat dan
zijn en wat zou je dan doen?
Commissaris Externe betrekkingen of Commissaris Activiteiten. Altijd leuk om een keer één week in
je leven commissaris te zijn.
Wat is het leukste wat je tot nu toe hebt meegemaakt tijdens dit bestuursjaar?
RedBull Can You Make It Challenge! Gedropt worden in Boedapest en zonder geld, telefoon en eten
terugkeren naar Amsterdam. Het enigste dat wij mee kregen waren blikjes RedBull. Maar verder is je
hele bestuursjaar eigenlijk leuk! Alle Constitutieborrels, maandelijkse borrels, feestjes, wintersport,
contacten met andere verenigingen, introkamp, bestuursoverdracht weekend in Keulen etc.… genoeg
om op te noemen!
Waar kijk je nog naar uit dit bestuursjaar?
De sollicitaties die binnenkort volgen en natuurlijk de laatste activiteiten die gepland staan!
Word je nooit gek van alle borrels, activiteiten en andere ‘verplichte’ bijkomstigheden?
Tja, wat is verplicht? Als er leuke mensen aanwezig zijn vermaak ik me wel hoor. Daarnaast zijn
gratis biertjes altijd welkom.
Wat wil je meegeven aan huidige Forum leden die interesse hebben in een functie binnen het
komend bestuur?
Van je fouten kan je leren dus maak je daar geen zorgen om. Maar blijf vooral maximaal genieten en
drink af en toe een borrel.
Heb je nog toevoegingen of iets dergelijks?
JA! Vergeet af en toe de sportschool niet (die ben ik namelijk al drie maanden aan het ontwijken :D)
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Foto van de maand
Op 22 maart vond die geweldige kroegentocht plaats!
Zingen, dansen en biertjes drinken, wat wil men nog meer.
Maar voor iedereen dan toch even die gouden tip: voordat je
naar de kroeg gaat wel even je saldo checken, want als je
saldo op is, kan je geen biertjes meer bestellen!

Instagram

Facebook

LinkedIn

Aan alles komt een einde…
Helaas ook aan deze editie. We hopen jullie weer
volledig op de hoogste gesteld te hebben van alle
ins en outs van S.v. Forum en natuurlijk de
afgelopen en 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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