De
Handelaar
NOVEMBER UITGAVE

Beste leden,
Welkom bij De Handelaar van Forum, de plek
waar alle ins en outs over S.v. Forum te vinden
zijn. In deze tweede editie van het jaar kijken
we terug op de oktober feestjes, introduceren
we de nieuwe commissies en het bestuur
van Forum en zijn natuurlijk de zoetsappige
confessions weer te vinden. Wij hopen dat jullie
weer genieten van de mooie verhalen!
De RedacCie der S.v. Forum
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Bestuur voorstellen

N

a een
ontzettend leuk
introductiekamp
heeft het Zesde
Bestuur der S.v.
Forum het stokje
doorgegeven aan een groep
enthousiaste dames en heren die
samen het Zevende Bestuur der
S.v. Forum vormen. Het bestuur
van 2018-2019 stellen wij graag
even aan je voor:
Merel is als voorzitter het
gezicht van de vereniging. Ze
ondersteunt haar bestuur waar
nodig en is altijd van alles (wat
binnen de vereniging speelt) op
de hoogte. Daarnaast is Merel
ook gewoon een heel erg gezellig
persoon waar je voor vragen altijd
bij terecht kunt!
Mariska is waarschijnlijk het
meest gestructureerde en
georganiseerde bestuurslid. Zij
is niet voor niets tot secretaris
benoemt; een functie die haar
goed ligt. Daarnaast is zij ook een
heel gezellig persoon en is het
geen straf om contact met haar te
hebben!
Een rots in de branding; ja
zo kan Sybe wel omschreven
worden. Hij staat altijd voor
zijn bestuursgenoten klaar.

Naast penningmeester is
Sybe ook iemand waar zijn
bestuursgenoten altijd bij terecht
kunnen voor een goed verhaal.
Aiken is een enthousiasteling;
iets waar hij binnen S.v. Forum
wel mee bekend staat. Aiken
wil veel en hij wil meer. Zijn
enthousiasme is aanstekelijk
en hij zorgt voor een goede
sfeer binnen het bestuur. Aiken
bekleedt de functie van vicevoorzitter wat inhoudt dat hij
Merel bijstaat en ondersteunt.
Lucy is een cadeautje om in
het bestuur te hebben. Naast
haar aanstekelijke wilskracht is
zij namelijk ook nog eens heel
creatief. Lucy is als commissaris
intern een fijn aanspreekpunt
voor alle commissies die zij
overigens heel goed weet te
begeleiden.

Van links naar rechts: Aiken Grift (vice-voorzitter), Sybe Schurink (penningmeester),
Wouter van de Meerendonk (commissaris extern), Lucy Hanschke (commissaris intern),
Merel Bij de Vaate (voorzitter) en Mariska Spruijt (secretaris) .

Last but not least draagt
Wouter ook zijn steentje bij aan
het bestuur. Als commissaris
extern onderhoudt contact met
alle sponsoren en probeert
daarnaast ook nieuwe sponsoren
voor S.v. Forum aan te trekken.
Zijn visie en mening zorgen vaak
voor vernieuwende inzichten
binnen het bestuur.
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OPENINGSFEEST

Golf pro’s en tennis ho’s

11 oktober was het dan eindelijk zover, het beruchte Golf pro’s
en Tennis ho’s openingsfeest in
Club Poema, samen met Haerem,
ICB, Indicium, Vesta en Codex!
De innerlijke kak werd naar boven
gehaald. Met de overvloed aan
gekleurde polo’s, om de nek geknoopte truien en opgepoetste
schoenen waren we helemaal klaar
voor een fantastische avond. Al in
het eerste uur vloeide het bier rijkelijk, het was tot 23:00 immers te
halen voor maar €1,. Uiteindelijk
was het een geweldige avond vol
met bier, wijn en steeds beter (of
slechter😉)  wordende  danspasjes!
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Tentamenweek
D I E E N E W E E K WA A R I E D E R E E N
N AT U U R L I J K A LT I J D H E E L V E E L Z I N
IN HEEFT

DIE TE GEKKE

Oktoberborrel

J

aja beste leden, donderdagavond 18
oktober konden de
lederhosen en dirndls
weer uit de kast worden getrokken, want
het Oktoberfest stond weer op de
planning. Wij zijn dit keer hiervoor
niet helemaal naar Duitsland afgereisd, maar naar onze net zo gezellige stamkroeg De Vrienden!
De borrel was een ongelofelijk
succes met een heleboel onvergetelijke herinneringen in ons eigen
stukje Duitsland in Utrecht. Het
bier heeft dan ook in grote pullen

en halve liters rijkelijk gevloeid
wat aber naturlich het geval hoort
te zijn bij een Oktoberfest. Naast
het vele bier hebben we natuurlijk ook genoeg Duitse nummers
kunnen horen en zijn wij hier met
zijn allen op los gegaan.
Na dit topfeest kunnen wij met
zijn allen terugkijken op een geweldige avond en kunnen wij de
dirndls en lederhosen weer lekker
stoffig laten worden in de kast!
Auf Wiedersehen!

D

e eerste tentamens
zijn in volle
gang. Het is
weer tijd voor
slapeloze nachten,
liters koffie
en RedBull om ons op die
manier nog enigszins energie
te geven, zodat we weer een
eindeloze staarwedstrijd met
ons tentamenformulier kunnen
beginnen en uren kunnen malen
over die ene vraag. 90 liter zweet
en twéé mentale breakdowns
verder.. ja, dan verkondigd de
docent de meest gevreesde
woorden: ‘Dames en heren, de
laatste 5 minuten zijn ingegaan.’
Op dat moment slaat de paniek
pas echt toe; je begint als een
gek te schrijven. Natuurlijk weet je
dat wat je aan het schrijven bent
complete onzin is, maar je hebt de
goede hoop dat je toch nog wat
puntjes bij kan sprokkelen.
En dan is het een kwestie van
afwachten en bidden. Om de 10
seconde refresh je jouw cijferlijst
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in de goede hoop op die 5,5
(want laten we eerlijk zijn, dat is
dé studenten 10). Vervolgens zijn
er twéé opties:
• Optie 1: zuipen om je succes
te 		
vieren
• Optie 2: zuipen om je
verdriet weg te drinken.
Na dit gezegd te hebben
moeten we ook even een
shoutout naar NS geven. We
dachten dat we niet nog meer
gestrest konden raken dan we
al waren, maar o wat waren
we naïef… We hadden er niet
op gerekend dat het allemaal
nog erger kon, want de NS is
afgelopen week begonnen met
het verversen van het spoor.
Dus naast de vraag of we goed
genoeg voorbereid zijn op onze
tentamens, is nu de grote vraag:
hoe komen we op school? Dus
NS bedankt voor het vergroten
van onze problemen! Iedereen
veel succes met je tentamens!
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IN HET
ZONNE TJE
DEZE MAAND
Lid van de maand

Commissies voorstellen:

REDACCIE

De nieuwe commissies van dit jaar zijn weer
samengesteld! Dit betekent dat zij ook weer
voorgesteld moeten worden. Elke maand zullen wij
een commissie aan jullie voorstellen.
We zullen aftreden met onze eigen commissie,
De RedacCie! Die altijd de al zo leuke Forum
Confessions, Lid van de maand, Foto van de maand
en zoetsappige nieuwtjes maandelijks voor jullie klaar
heeft staan!
Deze maand hebben we een kort interview gehouden
met Lisanne Marck, de voorzitter van de RedacCie.
Lisanne heeft vorig jaar ook al in de RedacCtie
commissie gezeten. Dit is haar vorig jaar zo goed
bevallen dat zij er dit jaar voor heeft gekozen om in
de RedacCie te blijven en hier binnen de scepter te
zwaaien als voorzitter. Zij vindt de RedacCie vooral
zo leuk, omdat je doormiddel van het publiceren
van een nieuwsbrief, de Handelaar, de leden up to
date kan houden van de ins en outs die binnen S.V
Forum spelen. Ook vindt zij het elke keer weer een
feestje om die oh zo leuke confessions te lezen. Het
belangrijkste doel wat Lisanne aangeeft te hebben

voor de RedacCie en die eigenlijk voor alle leden
van de RedacCie geldt, is onder andere het
maandelijks publiceren van de Handelaar met de
laatste nieuwtjes en veel meer leuks. Ook willen
wij actief bezig zijn op Facebook, Instagram,
LinkedIn en op de website van de vereniging.
Graag stellen wij ook de andere leden van de
RedacCie aan jullie voor:
Secretaris 		
- Joost Zonneveld
Penningmeester
- Tanja Overbeek
Vormgever		
- Amber Hulsman
Social media		
- Charlotte Sophie van der
Neut
Ondersteunend lid - Michelle Verlaan
Algemeen lid		
- Lena van der Gaag

Tim Achterberg
Zoals sommige van jullie
wellicht wel weten is sinds dit jaar
ook de Hogeschool Utrecht in
Amersfoort bij Forum betrokken.
De oprichter van de commissie
Amersfoort is Tim Achterberg.
Tim vond dat het hoognodig
tijd werd deze vestiging ook bij
Forum te betrekken. Zo heeft
hij op eigen initiatief sollicitaties

Foto van de maand
Soms zijn er foto’s, die blijven
je maar achtervolgen. Zo is er
deze maand dit mooie plaatje
geschoten. Misschien toch één
bierpul te veel op tijdens de
Oktoberfest borrel

Namens de gehele RedacCie hopen wij jullie
dit jaar door middel van de Handelaar op de
hoogte te kunnen houden van alles wat er in en
rond Forum speelt. Volg S.V Forum ook op social
media, zodat je zeker weet dat je niks mist!
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gehouden om zo een commissie
Amersfoort samen te stellen.
Omdat wij dit als Forum zeer
waarderen, verdiend hij de titel
Lid van de Maand!
Helemaal rechts op de foto
staat Tim Achterberg voor
de Hogeschool Utrecht in
Amersfoort.
Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd.
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Kennis delen?

1.
DE ACTIVITEITEN DIE
ZICH OP SCHOOL AFSPELEN
ZIJN NIET ALTIJD GESCHIKT
VOOR ALLE LEEFTIJDEN.
2.
OOK DE ACTIVITEITEN
DIE ZICH BUITEN SCHOOL
AFSPELEN ZIJN OOK NIET
ALTIJD EVEN BESCHAAFD.
3.
1,2, UHM.. 4? TELLEN IS
OOK HEEL LASTIG..
4.
WAAROM ZOU JE
GENOEGEN NEMEN MET
ÉÉN SCHAAPJE, TERWIJL ER
MEERDERE SCHAAPJES IN DE
WEI STAAN DIE NET ZOVEEL
LIEFDE WILLEN ONTVANGEN?
5.
HET BESTUUR IS GOED
BEZIG MET SOCIALIZEN MET
ANDERE VERENIGINGEN.
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Eén van onze sponsoren, Talent&Pro, werkt samen met het
EuroCollege. Voor hun vestiging
in Utrecht zijn ze nog opzoek
naar ambitieuze bijlesdocenten
voor hun docenten. Is dat iets
voor jou?

hebt natuurlijk overwicht en bent
in staat studenten aan te spreken
bij onwenselijk gedrag.
EuroCollege:
EuroCollege is een kleinschalige particuliere Hogeschool met
vestigingen in Rotterdam en
Amsterdam. Dankzij ons succes
hebben wij in september 2018
een nieuwe vestiging in Utrecht
geopend. Wij bewegen ons in
het upmarket segment. We bieden versnelde, intensief begeleide Nederlandstalige hbo- en
mbo opleidingen.

Het EuroCollege Utrecht heeft
een ambitieus en hecht team,
een frisse werkomgeving nabij
het hart van Utrecht stad, waar je
veel kunt leren en je jouw vakkennis actueel kunt houden. Dit
geeft een impuls aan je cv en je
netwerk. Je gaat bijles geven in
jouw vakgebied in kleine groepBachelor studies:
jes (maximaal 5 studenten) en/
• Hospitality &Evenementen
of je zorgt voor een rustig studieklimaat tijdens de verplichte zelf Management®
• International Hotel & Hosstudie uren. Bij bewezen resultaten zijn er intern doorgroeimoge- pitality Management®
• International Tourism
lijkheden. Je komt te werken op
&Hospitality Management®
onze locatie in Utrecht: Ouden• International Business &
oord 325.
Entrepreneurship®
• International Business &
Gezocht proﬁel:
Finance Management®
• hbo/wo-niveau: bij voorkeur een opleiding op het geMbo niveau 4+ opleidingen:
bied van: accounting, finance,
• Evenementen&Hotelmainvestments, legal, bedrijfskunde,
nagement®
marketing, facility;
• International Business &
• communicatief vaardig
Sales®
en een goede Nederlandse taal
beheersing;
Wij geloven in anders denken
• een representatief voorkoen doen. Wij laten jonge mensen
men;
inzien en ervaren dat je tot het ui• je bent stressbestendig,
terste kunt gaan om succes af te
ﬂexibel, in staat regels te handhaven en richtlijnen te volgen, je dwingen. Onze docenten hebben
13

hun sporen meer dan verdient in
de praktijk. Je hebt net als docenten en staf een voorbeeldrol
in het effectief en prettig overbrengen van je kennis en kunde.
Professionele gedrag is vanzelfsprekend.
Solliciteren:
Het EuroCollege komt graag in
contact mits je reactie is voorzien
van een curriculum vitae en een
motivatiebrief waarin jouw passie
voor je vak duidelijk naar voren
komt. Stuur je sollicitatie per
e-mail naar R.vantOever@EuroCollege.nl t.a.v. meneer R. van
‘t Oever, Vestigingscoördinator
EuroCollege Utrecht.

Aan alles komt een einde...
...en zo ook aan de eerste Handelaar van
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.n
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