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De Handelaar
7 e Bestuur der S.v. Forum
Tijdens de ALV afgelopen woensdag 30 mei is het kandidaatsbestuur 2018-2019 officieel ingestemd!


Voorzitter – Merel Bij de
Vaate



Vice-voorzitter – Aiken Grift



Secretaris – Mariska Spruijt



Penningmeester – Sybe
Schurink



Commissaris Intern – Lucy Hanschke



Commissaris Extern – Wouter van de Meerendonk

Bartoppers gezocht!
Na veel studie-uurtjes en gezelligheid op het Daltonpark en in @Daltons is het
dan ein-de-lijk bijna ijd om te verhuizen naar de Uithof! In september zullen
alle economische instituten verhuizen naar de Heidelberglaan, waar intussen
ook al de voorbereidingen voor het clustercafé in volle gang zijn. Dit café zal als
‘verstopplek’ voor de studie- en werkdruk dienen en heeft daarom de toepasselijke naam ‘HideOut’ gekregen. Daarnaast zal HideOut ook een soort van
thuisbasis voor S.v. Forum worden; onze eigen Aiken is dan ook actief als secretaris en commissaris externe relaties binnen het bestuur van HideOut. Zes
studieverenigingen, inclusief Forum, zullen dit gaan runnen en op 3 september
opent HideOut officieel haar deuren op de Uithof. Maar..., om dit allemaal mogelijk te maken zijn er barvrijwilligers nodig! In ruil voor je inzet krijg je, naast
de mogelijkheid om af en toe tussendoor ook zelf een biertje te nuttigen, veel
leuke teamuitjes, barista- en barervaring voor op je CV en bovenal heel veel
gezelligheid!
Wil je meer weten over HideOut of hebben we je enthousiast gemaakt? Dan kun
je altijd bij Aiken terecht voor vragen of meer informatie!

DEZE MAAND

ALV VI
Eindborrel
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N.T.B.

EEN PAAR KLEINE
FEITJES
•

Ons Favoriete FeBoCo-lid Tim
deed mee aan de Roemeense XFactor en kwam zelfs door de
eerste ronde.

•

Het is nog even spannend of de
date van Pelle nu wel of niet
geslaagd is met haar eindexamen.

•

Twee Forum leden zijn dan maar
eindelijk samen gaan wonen.

•

4 Forum leden hebben samen
een clubje opgericht. Voor meer
informatie kun je mailen naar
secretaris@svforum.nl

•

Forum leden hebben tegenwoordig niet alleen economische
kwaliteiten maar ook kwaliteiten
op het gebied van het geven van
een lapdance.

Kroegcollege Talent&Pro
Dinsdag 15 mei heeft Talent&Pro ons
onder het genot van een biertje een les
mogen geven in Zakelijk Flirten en
Personal Branding. Deze les was uiterst
leerzaam en het was daarom ook erg
leuk om te zien dat iedereen zo goed
mee deed.
De tips die tijdens deze les gegeven
werden, kon iedereen goed gebruiken
tijdens onder andere een sollicitatiegesprek.
Was je er helaas niet bij of heb je niet
alles van de les kunnen onthouden?
Hieronder een kleine terugblik.

sonal Branding kregen we een stukje
theorie, maar mochten we zelf ook
actief een paar opdrachten doen. Zo
hebben we een rollenspel gedaan. Het
rollenspel deed je met zijn tweeën. Hierbij was een iemand de recruiter en de
ander de sollicitant. Ook hebben wij
ons eigen Personal Brand geschreven.
Personal Branding geeft je de mogelijkheid om jezelf als merk te presenteren
aan anderen. Je gebruikt je persoonlijkheid, kennis en ervaring om je te
onderscheiden van anderen. Het
schrijven hiervan was soms nog best
lastig!

Tijdens de les Zakelijk Flirten en Per-

Personal Branding geeft je de mogelijkheid om jezelf als merk te presenteren aan anderen.

Op bezoek bij de buren!
PUBLICATIE VAN ALMANAK UITGESTELD
Tijdens de ALV in februari hebben
wij als RedacCie het idee om een
almanak te creëren aan jullie voorgelegd. Vlak daarna zijn wij mede
door jullie leuke reacties enthousiast
en gemotiveerd aan de slag gegaan
met als plan het in mei/juni te kunnen presenteren.
Tijdens het proces de afgelopen tijd
is gebleken dat deze deadline niet de
ruimte biedt om het naar ons idee
optimale eindresultaat te behalen en
daarom hebben wij na overleg helaas toch besloten het publiceren
van de almanak uit te stellen.
Binnenkort zullen wij met een nieuw
voorstel komen over wanneer het
Almanak wel uit gaat komen. Het
zou namelijk zonde zijn om alles nu
de papierversnipperaar in te gooien.
Wij hopen dat jullie hier begrip voor
hebben en kunnen niet wachten om
jullie de almanak straks te overhandigen!
Oh ja, en mocht je nog leuke verhalen, ideeën of foto’s hebben voor in
de almanak dan zijn die natuurlijk
altijd welkom om het nog mooier te
maken!
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S.v. Forum ging dinsdag 8 mei op bezoek bij a.s.r. verzekeringen om een kijkje
te nemen in de keuken van een van de grootste verzekeringsbedrijven in Nederland. We werden vriendelijk ontvangen waarna we een rondleiding kregen door
het bijzondere en vooral duurzame kantoorpand. Dat werd vervolgd door een
interessante presentatie door Alexander van Loon, de adjunct-directeur Marketing inkomen & zorg over marketing in de verzekeringswereld.

Het bezoek werd afgesloten met een heerlijke lunch waar de leden van Forum
in gesprek gingen met verschillende medewerkers over hoe het is om te werken
bij a.s.r. verzekeringen. Al met al was het een leerzame en gezellige ochtend!

KUSJES VAN TANTE
FORUM
Lieve leden,
Wat is er de laatste tijd toch akelig
veel gebeurd. Mooie dingen, minder mooie dingen, maar wij staan
er nog steeds.

Tante Forum is wat gaan rondkijken en heeft wat dingen ondervonden. Het blijkt dat menig Forum
lid zich in de afgelopen weken af
en toe heeft lopen te misdragen.

Daar schrikt Tante Forum wel van.
Afgelopen jaar was dan ook een
jaartje wat niet te vergeten was.
Borreltje hier, borreltje daar en zo
nu en dan ook nog daadwerkelijk
wat geleerd.

What’s up with introkamp?
De commissie is opgedeeld in zes verschillende functies. Op dit moment bestaat deze uit een voorzitter
(Tess), secretaris (Benjamin), penningmeester (Sybe), commissaris sponsoring en promotie (Sem), drie
commissarissen programma (Sophie, Marlies en Tom) en commissaris facility en logistiek (Sverre).
De voorzitter zorgt ervoor dat alles goed verloopt en ieder zich aan zijn planning houdt. Je bent de
overkoepelende factor die het overzicht bewaart. Daarnaast houdt je het bestuur op de hoogte. Als
secretaris ben je verantwoordelijk voor de informatievoorziening en contactpersoon naar buiten toe.
Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de brieven naar de aankomend studenten en het bijhouden van de mail. Degene die het geld beheert is de penningmeester. Iedereen moet voorafgaand aan
het doen van een aankoop toestemming aan deze persoon vragen. De commissaris sponsoring en promotie probeert bedrijven te vinden die het kamp willen sponsoren. In voorgaande jaren zijn er bijvoorbeeld zonnebrillen van Heineken en gratis blikjes RedBull uitgedeeld. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor alle promotie en social media. De drie commissarissen programma zijn uiteraard
verantwoordelijk voor het programma. Zij geven invulling aan de drie dagen van het kamp. Denk hierbij
aan het bedenken van een thema en spellen die hierbij passen. Ook richten zij de zaal in waar de feesten
gehouden worden. De laatste functie is commissaris facility en logistiek. Deze commissaris is verantwoordelijk voor alle voorzieningen. Bijvoorbeeld het eten en drinken, het vervoer en pinautomaten.

Het jaar is echter nog zekersteweten niet voorbij! Nu zitten jullie
allemaal te studeren voor die
tentamens die maar komen. Het is
alsof het niet ophoudt, zo zwaar.
Om jullie medelijden heeft Tante
Forum het even goed geregeld. Zij
heeft foto’s lopen te verzamelen
van afgelopen jaar.
Niet zomaar foto’s, maar foto’s
waarvan de vraag is of we ze wel
kunnen laten zien.
Tante maakt dat niets uit. Die doet
dat gewoon en ziet wel hoe erop
gereageerd wordt. Kijkt u zelf
maar even lieve kinders.

Kusjes,
Tante Forum

Ons uiteindelijke doel is om een driedaags kamp neer te zetten voor aankomend studenten die gaan
studeren aan de vier instituten van economie en management. Na dit weekend begint voor hen het echte
studentenleven en wij proberen daar een leuke start aan te geven. Er is volgens mij namelijk niets fijner,
dan alvast een paar bekende mensen in de gangen tegen te komen, wanneer je begint aan een nieuwe
studie in een voor sommige vreemde stad. Bij de organisatie van dit kamp proberen wij ervoor te zorgen
dat uiteindelijk zowel studenten als crew, mentoren, bestuur en commissie hier met een tevreden gevoel
en lach op terugkijken. Het is namelijk toch voor velen het begin van een nieuwe periode.
Vanaf maart zijn wij als commissie bezig om alles voor elkaar te krijgen. De locatie was voor deze tijd al
geregeld. De invulling van de dagen is wel volledig aan ons. Wekelijks hebben wij een vergadering. Hier
wordt besproken wat iedereen heeft gedaan, hakken we knopen door, controleren we elkaar en formuleren we nieuwe actiepunten per persoon. Iedereen vervult zijn eigen functie, maar toch zijn we een
eenheid doordat we naar eenzelfde doel werken. Het leukste vind ik om te zien dat iedereen elke week
vooruitgang boekt. Elke week leer je weer dingen bij. Ook ikzelf. Niemand uit de commissie heeft al
eerder zijn of haar functie gehad, waardoor het in het begin misschien een beetje onwennig voelt.
Je werkt als commissie hecht samen en je moet echt met zijn allen iets neer zetten en hier zes maanden
lang naartoe werkt. Er is dus een einddatum en voor die tijd moet alles geregeld zijn en aan alles
gedacht. Ik heb zelf heel veel zin in het weekend en ben benieuwd hoe het er uiteindelijk uit gaat zien.
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Going to the hood with an accountancy degree.

