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Lieve leden,
Time flies when you’re having fun!
Het nieuwe jaar is alweer begonnen en de
wintersport komt er alweer bijna aan!
Maar voordat iedereen van start gaat met zijn
goede voornemens, wil ik graag nog even
terugblikken op 2018.
2018 was een prachtig jaar waarin wij als nieuw
bestuur ons best hebben gedaan om het jullie
als leden zoveel mogelijk naar de zin te maken.
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We zijn trots op de activiteiten die onze
commissies tot nu toe hebben geregeld en de
opkomst van leden tijdens deze activiteiten.
We hebben 2018 mooi afgesloten met
schaatsen in Amersfoort, een spectaculair gala
en de Sinterklaasborrel waarbij de leden elkaar
goed hebben leren kennen door middel van
verschillende gedichten.
Ik wil iedereen bedanken voor zijn gezelligheid
en aanwezigheid en hoop iedereen ook weer
te zien in 2019, waar er alweer genoeg leuke
dingen op de planning staan!
Veel Liefs,
Merel Bij de Vaate
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Forum on Ice!

DONDERDAG

10

Snowworld

17:00 - 23:00 uur

JANUARI
VRIJDAG

11
15
JANUARI
DONDERDAG

24
JANUARI

Het was koud, maar ook beregezellig! Na

unstoppable, Where your destiny lies, dancing

tikkertje op het ijs, het oefenen van pirouettes

on your blades, You set my heart on fire- we

en verschillende dansmoves was het tijd om

were born to make history!’

de schaatsen weer uit te trekken. Na al die
inspanning hadden velen van ons honger

VrijMiBo

16:00 - 19:00 uur

JANUARI
DINSDAG

‘When you believe in yourself, you are

Entrepreneurship Cafe

Op maandag 17 december organiseerde de

gekregen en zijn wij met 20 leden nog een

Commissie Amersfoort hun eerste activiteit

hapje gaan eten bij de Beren. Al met al was het

en wat was dit een succes! We gingen met

een hele geslaagde dag! Bedankt CoAm voor

maar liefst 41 enthousiaste leden schaatsen!

de goede organisatie en de gezellige avond!

14:30 - 18:00 uur

Pre Wintersport
borrel
20:30 - 23:00 uur

VRIJDAG

25
JANUARI

Wintersport
ZONDAG

3
FEBRUARI
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Er volgde een bijzonder gedicht over zijn

Onze eigen RedacCie voorzitter Lisanne wist

verschillende slaapplekken, laten we hopen dat

zelf niet zo goed waarom ze per se bij de borrel

hij zich in de toekomst bezint.

aanwezig moest zijn,
Maar kon achteraf wel lachen om de Sint zijn

Waarom Kayra op de schoot van de Sint

rijm.

belandde is volgens velen nog steeds een

Sinterklaasborrel

vraag,

De bestuursleden van voorgaande jaren

Het één en ander over commissieweekend

mochten als afsluiter nog even langskomen bij

werd besproken, maar het was wel een beetje

de Sint,

vaag.

Zij, de grondleggers van het Forum Vocabulum,

De redenen waarom Thijs en Vincent een bak

werden op gepaste wijze bedankt met een adt,

moesten trekken waren daarentegen niet zo

Daarna was er nog de mogelijkheid op met

schaars,

Sint Sybe op de foto te gaan en kon hij zichzelf

Lekker prominent doen, dispuutskleding kwijt

daarna eindelijk verlossen van zijn met bier

en een afwijzing voor gala… Doe eens normaal

doorweekte baard en was hij (het wel weer) zat.

Een dag vertraging met de boot maakte

Sint Sybe nam plaats en Benjamin mocht gelijk

mogelijk dat de lieve Sint en zijn pieten toch

plaatsnemen op zijn schoot.

nog even bij Forum langs konden gaan,

Een interessant gedicht over zijn bezigheden

Ger en Len konden uiteraard niet ontbreken

Gelukkig was er op 6 december een

volgde en je zag Benjamin al denken: “Wanneer

en hun Don&Doer jaar werd helemaal

Forumborrel in de Vrienden en hoefde Sint niet

vertrekt nou eindelijk die boot?”

doorgesproken,

in de kou te wachten.

jongens, jullie zijn nog maar Sjaars…

Lena kon het allemaal nog wel hebben, maar
Daarna was het de beurt aan Eline en ook zij

Geraldine was het liefst weggedoken.

Sint Sybe maakte een spectaculaire entree en

bleef niet gespaard,

Tim, Lisa, Louise en Daan hadden nog wel wat

zeg nou eerlijk; dat pak stond hem best goed!

Zij trok na het gedicht en adt en op die manier

uit te leggen over hun commissieweekend

De bestuurspieten, gehuld in het paars en roze,

werden al haar zonden nietig verklaard.

streken,

droegen zorg voor zijn staf en boek én droegen

Daar stonden ze dan, helaas zonder Lisa,

zorg voor het voorlezen van gedichten en een

Geheel volgens verwachting mocht ook piet

gezellig bij de Sint… Ze voelden zich duidelijk

momentje bij de sint op schoot.

Aiken (omgekeerd) plaatsnemen op de warme

wel wat bekeken.

schoot van de Sint,
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ALV

Op woensdag 19 december, de dag voor
het gala, was het alweer tijd voor de derde
algemene ledenvergadering. Het bestuur en
de belangstellende leden kwamen hiervoor
samen. Het ging deze avond voornamelijk over
de financiën van de vereniging: de jaarrealisatie
2017/2018, het instemmen van een nieuwe
KasControleCommissie en het instemmen van
de begroting van 2018/2019. Aan het einde
kwam er nog een mooi voorstel van Aiken en
Lena over het alumni-beleid en verbonden;
deze informatie zal later nog worden gemaild.
Na de ALV was er helaas geen tijd meer voor
een drankje in HideOut, wel zijn er een aantal
fanatiekelingen nog gezellig gaan dobbelen in
de vrienden!

Lid van de maand
Het bestuur is bij de rubriek lid van de maand
erg goed vertegenwoordigt!
Lid van de maand december is namelijk
Mariska Spruijt.
Mariska heeft het gala ook zeker niet saai
doorgebracht want met die vele wijntjes heeft
zij zichzelf goed in de stemming gebracht!
Mariska doet erg haar best om overal aanwezig
te zijn, stuurt iedereen trouw elke maand de
agenda en notuleert alles tijdens de soms erg
lange algemene ledenvergaderingen, hiervoor
dank!
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The Roaring Twenties
Op donderdag 20 december was het

Dit gala vond niet plaats in 2018, we zijn

champagne in de hand voelde iedereen zich

weer terug naar 2018. Ons eigen leven

eindelijk zover, het lang verwachte kerstgala!

namelijk met zijn alle terug in de tijd gegaan

er helemaal thuis. Het gala vond plaats op een

oppakken in de moderne tijd valt nog niet

Allereerst willen wij de FeBoCo hiervoor

naar de jaren 20 van de vorige eeuw ‘de

prachtige locatie waar er werd gedanst zoals in

mee als je van het leven hebt geproefd in die

bedanken. De FeBoCo heeft hard gewerkt

Roaring Twenties’. Op het eerste gezicht leek

die tijd, de outfits waren prachtig en iedereen

goede oude tijd.

en veel vergaderd om voor iedereen dit gala

dit nog niet zo makkelijk, terug naar een tijd

leefde het goede leven.

mogelijk te maken en dat hebben ze onwijs

die wij met zijn alle niet kennen. Maar door de

goed gedaan!

tijdmachine heen en eenmaal aangekomen in

Helaas komt aan al het goede weer een eind

de roaring twenties, met een glaasje

en moesten we aan het eind van de avond
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SportCie
Voor de decembermaand hebben we de

Welke sport vinden jullie het leukste?

Als jullie een ongelimiteerd budget hadden wat

afgelopen november. Bijna iedereen

Sportcommissie (ook wel bekend als de

-

“Dit is een lastige vraag, want de leden 		

zouden jullie dan organiseren?

was al na 10 seconde buiten adem. 		

SportCie) geïnterviewd. De SportCie heeft

van de SportCie vinden allemaal een

-

“Stripclub op de uithof, olympische 		

Daar moet verandering in komen!

inmiddels hun eerste toffe evenement, het

andere sport leuk. Dit is juist wel 			

spelen voor studenten, alpen beklimmen,

Anders haalt niemand van Forum de 		

zaalvoetbaltoernooi, achter de rug en zijn op

handig voor de commissie, hierdoor

sumo worstelen, bungeejumpen et 		

50.”

het moment bezig met de voorbereidingen

blijven we variëren. Als ik dan toch moet

cetera.”

voor een dagje SnowWorld. Dit klinkt allemaal

kiezen, zou ik zeggen dat we allemaal het

super leuk en wij willen natuurlijk meer weten

meeste van de derde helft houden!”

over deze nieuwe commissie!

Waarom is de SportCie onmisbaar voor Forum?
-

“Studenten moeten ook blijven bewegen

Wat kunnen we dit jaar nog van de SportCie

anders gaan we allemaal dood. Kijk

Onderstaand interview is afgenomen met de

verwachten?

maar naar het zaalvoetbaltoernooi 		

voorzitter van de SportCie:

-

“De SportCie probeert zo origineel
mogelijk te blijven. We gaan deze

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een

maand nog naar SnowWorld. Ook zijn

sportcommissie op te richten?

we van plan om een sportdag/middag 		

-

“Eigenlijk was het Aiken Grift zijn idee om

genaamd ‘bierloop’ te organiseren. In

er mee te beginnen en ik vond het

de zomer zouden we wellicht nog

een super leuk idee, dus heb ik het idee

kunnen gaan kajakken en/of zwemmen.

voortgezet. Aiken wilde de vereniging 		

Zo zijn er nog wel duizenden ideeën. 		

meer sportief, actief en in beweging 		

Wat we ook opmerkten is dat de leden 		

krijgen.”

erg enthousiast zijn en af en toe ook zelf
met ideeën komen.”

Wat maakt voor jullie een activiteit geslaagd?
-

“Wanneer iedereen het naar zijn/ haar zin

Welk evenement kijken jullie het meeste naar

heeft gehad, iedereen sportief bezig is 		

uit?

geweest en er geen gewonden 			

-

zijn gevallen bij het sporten.”

“Wintersport natuurlijk! Hier hebben we
lang op gewacht en super veel zin in.”
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Confessions december 2018
#1
Kayra vond de
kerstboom bij
het Wapen van
Rijssenburg heel
erg mooi. Zo mooi
dat ze geprobeerd
heeft om de boom
mee te nemen naar
huis, helaas zonder
succes!

#2
Onze Commissaris

Foto van de maand

Intern probeert
normaal niet zo

Het thema van het gala was the Roaring
Twenties. Dit is een periode van grote
culturele doorbraken en economische
vooruitgang. Zo werd in 1924 de allereerste
Amerikaanse LGBT organisatie opgericht
in Chicago. The Society for Human Rights
produceerde de eerste Amerikaanse
nieuwsbrief voor homoseksuelen, Friendship
and Freedom.

veel te drinken,
maar tijdens het
Forumgala gingen
de wijntjes wel
erg makkelijk naar
binnen

#3

Tom zijn
lievelingsgetal is
drie

#4
Op ons gala waren
er veel andere
besturen aanwezig,
deze zijn zeker
niet onopgemerkt
gebleven bij de
Forumleden

#5
Tijdens het
Forumgala
probeerde heel wat
mensen iemand
te regelen, vooral
Jakob was op een
heuse “Regeltour”

#6

“Veilig feijen is een
MUST!”
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