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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. En welkom bij de eerste editie van het
nieuwe collegejaar met onder andere een terugblik naar het
geweldige introkamp en zoetsappige confessions. Wij hopen dat
jullie weer genieten van de mooie verhalen.
Met vriendelijke groet,
De RedacCie der S.v. Forum

Bestuursinterview met Lucy Hanschke
Lucy vervult dit jaar de taak van Commissaris Intern bij Forum

Hoe bevalt het om bestuurder te zijn?
Ik vind het tot nu toe super leuk! Wel erg hectisch nu omdat
ik nog even de juiste ''drive'' moeten vinden, maar ik had ook
niet verwacht dat alles meteen goed zou gaan.
Waar zijn jullie zoal nu druk mee bezig?
Momenteel zijn we druk bezig met de wintersport en de
commissies. Daarnaast nog tig van andere kleine taken die
ook ‘’even’’ gedaan moeten worden.
Wat kunnen wij als leden dit jaar allemaal verwachten?
Heel veel leuke activiteiten en gezelligheid!
Hoe is de nieuwe bestuurskamer?
Hahahaha, dat is nog een pijnlijk puntje momenteel, het slot
van de deur op de bestuurskamer is namelijk niet in het
systeem gezet (net zoals een paar andere lokalen). Om de
deur te openen moet ons pasje gemachtigd worden in het
systeem, maar ja als de deur niet bestaat in het systeem kan
je hem ook niet machtigen…
Is HideOut wat het had moeten zijn?
Naar mijn mening is HideOut geworden zoals ik het voor mij
had, een plek waar meerdere verenigingen samen komen en
gezellig met z’n allen een drankje kunnen doen!

Forum Agenda
Vrijmibo

28/09/2018 vanaf 16:00
Clustercafe HideOut

Openingsfeest

11/10/2018 22:00-04:30
Club Poema

Wat een weekend...
Het is alweer even geleden dat het grootste en meest gezellige evenement
van het jaar plaatsvond: het introductiekamp! Een weekend lang feesten,
deelnemen aan superleuke, gezellig en sportieve activiteiten en bovendien
het maken van nieuwe vriendschappen. In het weekend van 31 augustus t/m
2 september gingen 250 eerstejaars studenten mee. 40 mentoren, 16
organisatieleden en 4 disputen hebben zich een weekend lang ingezet om al
deze studenten het naar hun zin te maken!
Dit geweldige avontuur startte op het station in Kampen, waar jullie vanaf hier
naar camping Eigenwijze in Bant gebracht werden. Hier konden jullie gelijk
onder het genot van een drankje kennis maken met je mentoren en
medestudenten, waarmee je het gehele weekend zou doorbrengen. Hierna
volgde een heerlijke barbecue. Later op de avond vond er een biercantus
plaats, iedereen zong hierbij in volle borst mee om zo aan de straffen te
ontsnappen. Hierna kon het feest beginnen. Na vele dansjes en drankjes was
het tijd om even (korte) nachtrust te nemen om zo de volgende ochtend
fanatiek met ochtendgymnastiek te starten. Dit werd gegeven onder leiding
van Geraldine, Tim en Pelle. Hierna kon er even goed ontbeten worden om
daarna te kunnen knallen bij de zeskamp. Een veld vol met luchttoestellen
maakte het mogelijk om diverse battles tussen teams tot leven te brengen.
Om iedereen een beetje extra kracht te geven, kon je tussendoor genieten
van een heerlijk broodje frikandel en een powerlunch. Aan het einde van de
middag vonden er dispuutspellen plaats om weer even ' tot rust te komen'.
Hierbij kon men kennismaken met Forum en de vier disputen gevolgd door
een heerlijke pastamaaltijd. 's Avonds vond het geweldige spel Crazy 88
plaats. Hiervoor moest je verschillende opdrachten voltooien met je team. Wie
de meeste opdrachten had voltooid won een leuke prijs. Dit alles eindigde
met het thema feest Back to The Future. De volgende ochtend was het
alweer tijd om op te ruimen en lekker naar huis te gaan.
Het was weer een heel geslaagd introkamp! Bedankt voor jullie aanwezigheid!
Mocht je dit geweldige kamp gemist hebben of kon je helaas niet mee? Niet getreurd, volgend jaar
vindt dit evenement zeker weer plaats! Tot volgend jaar!

Biertje doen na college?
Een goed begin van het nieuwe collegejaar! Op maandag 3 september
opende de hogeschool de deuren van haar nieuwe locatie: HL15! Het
nieuwe gebouw op de Uithof huisvest alle studenten van de vier
economische instituten, het media instituut, het communicatie instituut en
het ICT instituut. Het goudkleurige gebouw is van alle gemakken voorzien;
je kunt er zelfs met de roltrap omhoog (met nadruk op alleen omhoog!)!
Naast alle nieuwe voorzieningen, waaronder het foodcourt en het
dakterras, heeft dit gebouw nog iets leuks te bieden. HideOut is hét café
waar Forum leden na college terecht kunnen om te proosten op een goed
(project)resultaat, een geslaagde presentatie, om het weekend in te luiden
óf om gewoon omdat het kan gezellig een biertje te drinken. Dit
clustercafé wordt gerund door 6 studieverenigingen en is dus voor en door
studenten. Klinkt goed toch? Lijkt het je leuk om hier wat aan bij te dragen
en daar heel veel leuks voor terug te krijgen? Loop dan eens langs!
Je kunt HideOut bij binnenkomst door de draaideur aan de Heidelberglaan
direct aan je rechterhand vinden! Het bier (en andere drankjes) vloeit vanaf
16.00 uur, proost!

Wie niet waagt, wie niet wint…

Ja, ik wil (après-)skiën!

Deze maand staat er weer een leuke
rebus voor jullie klaar. Succes!

Verlang jij stiekem ook al tijden naar sneeuw,
skiën, snowboarden en die ó zo beruchte aprèsski? Dat komt goed uit, de tijd is namelijk hier om
het leukste evenement van het jaar te
presenteren: de Wintersport der S.v. Forum naar
St. Sorlin d’Arves!
Op vrijdag 25 januari zal er na de laatste
tentamens een bus vol (après-)ski liefhebbers
vertrekken om tien dagen lang samen te genieten!
Op zondag 3 februari zal de bus weer arriveren in
Utrecht. Voor maar €407,- kan je mee op de
mooiste reis van het jaar!
Hierbij is natuurlijk de busreis, accommodatie en
de skipas inbegrepen, maar wij hebben voor jullie
ook nog wat extra’s om de après-ski nog mooier
te maken... Altijd een halve liter bier voor slechts
€4,- bij de Yeti Bar, maar dat is nog niet alles;
tussen 16:00 en 17:00 uur krijg je namelijk zelfs
gratis bier bij deze beruchte Yeti Bar!

Facebook

Instagram

LinkedIn

Wat houd je nog tegen? Zet jezelf op aanwezig/
geïnteresseerd in het Facebook evenement en blijf
op de hoogte!
https://www.facebook.com/events/
506378666501020/

Forum Confessions
#28 De FeBoCo had wel 53 nieuwe aanmeldingen!
#29 Het bestuur is goed bezig met het opbouwen van een netwerk ;)
#30 De trouwerij op het introkamp is niet ongezien gebleven door Forum...
#31 Angela verdient een complimentje, omdat ze erg behulpzaam is en
zich inzet voor Forum!
#32 Koen kon wel 7 hele seconden taphangen in HideOut en heeH hiermee
een record gevesIgd!
#33 Het schijnt dat Geraldine geregeld uitstapjes maakt met
Mistura...
Ook iets op te biechten? Stuur je confession in via de link in de
Instagram bio!

Lid van september!
Stan van den Bosch
Zoals velen van jullie op het introkamp wel opgevallen moet zijn, hebben wij een nieuwe ICEaTer bij Forum in het midden. Stan was zo sporIef om de eerste ochtend, om half 10, zijn bed
uit te komen en een heerlijke ﬂes ICE tegemoet te lopen. Gelukkig waren er meer mensen met
een ﬂes ICE en heeH hij ook de tweede ochtend met een heerlijke kater een ﬂesje ICE naar
binnen mogen gieten. In het eerste weekend met Forum je al zo sporIef gedragen, dat moet
toch wel Itel ' Lid van de Maand' waard zijn!
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Foto van de
maand
Het thema feest op
introkamp was dit jaar een
enorm succes!

Op zoek naar nog
meer gezelligheid
en ook nog iets
leren?
Vind jij Forum ook zo’n leuke
vereniging en lijkt het jou leuk
om meer betrokken te worden?
Pak dan nu je kans en ga bij één
van onze toﬀe commissies.

De één was er beter op
gekleed dan de ander,
maar volgens ons heeH
deze jongen het toch wel
uitermate goed gedaan (en
niet alleen omdat hij twee
bier in zijn handen
heeH...)!

Je kunt je inschrijven voor de
volgende commissies:

- RedacCie
- Feest commissie
- Borrel commissie
- ReisCo
- EduCo
- Commissie Amersfoort
Heb je interesse?
Stuur dan een mailtje (mag naar
het redaccie mailadres, dan zorgen
wij ervoor dat je mailtje bij de
juiste commissie terechtkomt!) of
spreek een commissielid aan op
een van de Forum acIviteiten!

Aan alles komt een einde…
...en zo ook aan de eerste Handelaar van de dit jaar. We
hopen jullie weer volledig op de hoogste gesteld te hebben
van alle mooie verhalen 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

