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Lieve leden,
De Redactie vroeg mij of ik een stukje wilde
schrijven voor in de Handelaar en dat wil ik
natuurlijk graag! Als ik terug kijk op de maand
november ben ik blij met hoe alle commissies
zich inzetten en hoeveel leden er naar de
borrels en activiteiten komen.
Het was een prachtige maand met een mooie
balans tussen serieuze dingen zoals een
LinkedIntraining en een belangrijke ALV en
gezellig borrelen en een sportief evenement.
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Nogmaals wil ik de commissies bedanken voor
alle inzet die zij tonen om ervoor te zorgen
dat Forum al deze leuke evenementen (houd
facebook in de gaten) kan blijven organiseren.
Het commissieweekend was één van de
hoogtepunten van de maand november en
ik denk dat de traditie voor elk jaar een
commissieweekend nu wel gezet is.
Veel liefs,
Merel Bij de Vaate
Voorzitter
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Agenda

MAANDAG

17
DECEMBER

WOENSDAG

19
DECEMBER

Forum on Ice
17:00 - 19:00 uur
@Eemplein
(Amersfoort)

ALV III

19:00 - 21:00 uur
@Hogeschool Utrecht

Bier & Bingo!
Op 9 november was het alweer tijd voor de
tweede vrijdagmiddagborrel! Met de eerste
tentamenweken achter de rug gingen wij lekker
borrelen in HideOut. Dit was niet zomaar een
VrijMiBo, maar een heuse bingoborrel!

DONDERDAG

20
DECEMBER

Gala der S.v. Forum

20:30 - 00:30 uur
@Het Wapen van Rijsenburg
(Driebergen)

Toen de bingokaarten waren uitgedeeld kon
het spel beginnen; als je een bingo had dan
mocht je slokken bier uitdelen of zelfs een adt.
Ook kwamen er valse bingo’s aan te pas waar je
uiteraard straf voor kreeg: een liedje zingen!
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LinkedIn training Profource
ALV

Op 13 november heeft Profource een LinkedIn

Mocht je helaas deze training hebben gemist,

training voor ons verzorgd. Het doel hiervan

hierbij nog een belangrijke tip: check even of

was om te leren hoe je jezelf zo goed mogelijk

je profiel wel openbaar staat. Als je je profiel

kan profileren op LinkedIn. Met ruim 20

niet openbaar hebt staan kunnen Recruiters en

studenten werden we door de Recruiters Arthur

andere personen jou moeilijker op LinkedIn

Op woensdag 28 november werd de 2e ALV

en Elleke van Profource meegenomen in de

vinden. De openbaarheid van je profiel kan je

(Algemene ledenvergadering) gehouden in de

wereld van LinkedIn. Ook mochten we naar

checken door bij je account op 'instellingen en

prachtige collegezaal van ons geliefde gebouw

afloop aan de slag met ons eigen profiel! Het

privacy' te klikken en vervolgens op de button

Heidelberglaan 15. In deze vergadering konden

was een super leerzame en leuke training die

'Hoe anderen uw profiel en netwerkgegevens

ongeveer 30 aanwezigen meekijken met de

uiteraard werd afgesloten met een gezellige

zien'. Klik hierna op 'Uw openbare profiel

jaarrealisatie, een emotioneel afscheid van

borrel!

bewerken'. Hierbij zie je hoe jou profiel in de

het oude bestuur en een plechtige introductie

zoekmachines verschijnt. Aan de rechterkant

van de nieuwe commissieleden. Maar het

kan je de zichtbaarheid van je openbare profiel

hoogtepunt van de avond was toch wel dat

aanpassen.

Stijn van den Akker op zijn knieën ging om
onze geliefde voorzitter Merel Bij de Vaate
mee uit te vragen voor het aankomende gala.
Aansluitende gingen we met z'n alle gezellig
dobbelen in de Vrienden. Het was al met al een
zeer geslaagde avond. De volgende ALV zal
gehouden worden op woensdag 19 december!
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Een hele snelle planga!
Na de oktober borrel keek iedereen alweer
uit naar de volgende borrel, de Snelle Planga
Borrel! Deze vondt plaats op 15 november in
onze stamkroeg de Vrienden. Ook al is deze
borrel al een tijdje geleden, de gezelligheid en
de planga’s van deze borrel zullen we niet snel
vergeten!
Niet alleen snelle planga’s waren aanwezig
maar ook een tal van andere brillen waren deze
avond van de partij. Helaas was het door al die
snelle planga’s ook zo weer afgelopen want de
avond is voorbij gevlogen...
De FeBoCo heeft weer een uitstekende borrel
neergezet en we kijken weer vol verwachting uit
naar alle volgende borrels die komen gaan.
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Zaalvoetbaltoernooi SportCie
Op 22 November was het eerste

bestond uit: Falco, Tim, Dave, Merel, Marc, Bram

evenement van de SportCie, namelijk het

en Thijs, blonk boven iedereen uit en heeft

zaalvoetbaltoernooi. De SportCie heeft super

alles gewonnen! Hun laatste wedstrijd was nog

veel voorbereidingen gedaan om er een succes

spannend met een gelijkspel tegen team C

van te maken!

(met Liam, Mark, Max, Sander van Duijn, Charlie,
Sander Eisinga en Sam), die zij uiteindelijk

In totaal deden er zes enthousiaste teams mee,

nog wisten te verslaan. De SportCie zelf was

wat voor ongeveer 45 aanwezige studenten

minder gedreven om te winnen… ze waren

heeft gezorgd. Het toernooi begon met een

wel heel enthousiast, maar talent is anders.

welkomstwoordje en een korte uitleg over het

Dus, de SportCie heeft nog wat trainingen

toernooi. De zaal was in twee velden verdeeld,

nodig om uiteindelijk ook de winnaars prijs

waardoor er vier teams tegelijk konden spelen.

te bemachtigen. Alhoewel je misschien niet

De rest van de teams konden toejuichen

heel blij zou worden van de prijs die werd

en cheerleaden! De wedstrijden waren erg

uitgedeeld… De winnaars werden allemaal op

spannend en veel teams warden erg gedreven

het einde ge-iced! Vandaar misschien, dat de

om te winnen. Team E, (het team van Sybe) dat

SportCie niet won ;)
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Lid van november 2018
Deze maand is Merel Bij de Vaate, a.k.a.

Naast dat Forum een belangrijke rol in haar

voorzitter, het lid van november!

leven speelt, kan een shout-out naar de MIPclub zeker niet ontbreken,

Hee Merel, trek je bak!

Met Eline, Geraldine en Lena heeft Merel altijd

Maar wat hebben we nou gehoord? Noem jij je

heel veel lol en uiteraard telkens genoeg te

bestuurskleding nou een ‘apenpak’?

bespreken.

Overdag is ze te vinden op de Heidelberglaan

De Vrienden, de Kneus, de Jalo of misschien

en ’s avonds is de Nobel de plek waar ze haar

toch de Poema? Ach het maakt Merel niets uit,

tijd spendeert,

zij zit overal wel op haar plek,

Tijdens de laatste ALV heeft ze zelfs het verzoek

Blackbird by the fust is onze leuke voorzitter,

om de galadate van Stijn te zijn geaccepteerd.

ook nog eens spontaan en gezellig; niets is haar
te gek!

Merel, een schat van een meid met een hart
voor de vereniging,
Maar tijdens het voetbaltoernooi werd ook
het volgende duidelijk: zij is namelijk ook een
sportieveling!
Organisatietalent heeft ze ook wel, deze
Zeeuwse meid,
Ze heeft een top commissieweekend
georganiseerd en is daarnaast ook een vrouw
van de tijd.
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FeBoCo
Elke maand wordt er weer een andere

Wat vinden jullie het ultieme party nummer?

ons vertellen wat het ultieme thema gaat

Welke activiteit kijken jullie het meest naar uit?

commissie in het zonnetje gezet in de

-

worden.

-

Het verenigingslied Schorum van Forum

GALA, want bier

Handelaar. Deze maand is het de geliefde
Feest&Borrel commissie, die elke maand weer

Als jullie een slogan voor de FeBoCo zouden

Als jullie een ongelimiteerd budget zouden

Waarom is de FeBoCo onmisbaar voor Forum?

voor de oh zo leuke feesten en borrels zorgt!

mogen verzinnen, wat zou het dan zijn?

hebben, wat zouden jullie dan organiseren?

-

De FeBoCo heeft onder andere heel erg hun

-

-

God zij dank, we zijn weer aan de drank

best gedaan om allemaal lange gedichten

Feestweek organiseren in de Bahama’s 		

Wat is het studentenleven zonder borrels
en feesten? Hartstikke saai.

met onbeperkt gratis drank gedurende

te schrijven voor op de Sinterklaasborrel en

Wat kunnen we verder dit jaar verwachten van

de hele week. Inclusief partyvliegtuig met

wij willen hun graag bedanken voor al deze

de FeBoCo?

laserlampen en champagne. Tenslotte 		

moeite! Ook hebben ze het op dit moment heel

-

gaan we Avici uit de hemel kopen

erg druk met de voorbereidingen van het gala.

Vele maandelijkse borrels met een 		
special kantje en we hebben nog leuke
evenementen in petto

We hebben met de FeBoCo onderstaand
interview afgenomen:

Hoe ziet het proces van een thema kiezen eruit?
-

Stappenplan:

Wat is volgens jullie het ultieme recept voor een

Stap 1. Eerst gaan we ice n

geslaagd feest?

Stap 2. Naar de dierentuin

-

Koud bier, gezellige mensen, goede 		

Stap 3. Aap DiDi Conchicka el niffo 		

meezingers en een opgemaakt budget.

benaderen door middel van 			
onze apengoeroe Lena		

Hebben jullie een soort handelsmerk voor de

Stap 4. Lena krijgt het aap DiDi 			

feesten die jullie organiseren?

Conchicka el niffo communicatie 		

-

Aan onze maandelijkse feesten zit altijd

amulet om, die geactiveerd wordt door

een leuk thema waarbij we alles uit de 		

de volgende woorden: Verba docent, 		

kast halen om een zo (on)vergetelijke 		

exampla trahunt

avond te creëren #trekjebak

Stap 5. Vervolgens zal deze aller heilige
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Commissieweekend
In het weekend van 30 november tot 2

verschillende parcours afgelegd in het klimbos.

december zijn de commissieleden op

Na deze zeer geslaagde activiteit hadden wij

commissieweekend geweest in Zeeland. Het

een lezing van Ronald Schouten in een mooie

heeft even geduurd maar uiteindelijk was bijna

vergaderzaal in Grand Hotel Ter Duin, waar

iedereen vrijdag avond aangekomen op de

wij veel van hebben geleerd. Het uitgaan kan

locatie en kon het weekend beginnen.

natuurlijk ook niet ontbreken daarom zijn wij ‘s

Op zaterdag hadden wij een vol programma, in

avonds gaan stappen in Renesse. Het was een

de ochtend hebben wij hoog boven de grond

zeer geslaagd weekend!

Lieve Forumleden,
Zoals jullie hopelijk weten delen wij samen

-

Vrijwilligersactiviteiten: eens in de zoveel

met vijf andere studieverenigingen het cluster

tijd organiseert het bestuur van HideOut

café HideOut op Heidelberglaan 15. Dit café

een leuke activiteit voor de vrijwilligers.

wordt volledig gerund door vrijwilligers! Op

-

Korting op activiteiten zoals het 			

het moment kan het café nog wel wat leuke

bedrijfsbezoek bij Coca-Cola in

Forumvrijwilligers gebruiken. Als er niet genoeg

Antwerpen waar vrijwilligers 10 euro

vrijwilligers zijn zal het café soms niet open zijn

korting krijgen als ze meer dan 2 shifts 		

of helaas eerder sluiten.

hebben gedraaid.

Lijkt het jou leuk om gezellig met andere
studenten dit café te helpen runnen en te

-

Horecaervaring voor op je cv.

-

Een supergezellige tijd achter de bar in
het leukste café van de Uithof!

profiteren van de volgende voordelen:
-

Een gratis drankje per uur en wat eten

Wordt dan ook vrijwilliger en schrijf je in via de

-

Elke maand samen met alle vrijwilligers

volgende link:

borrelen en prijzen winnen voor

https://goo.gl/forms/X9O0rLHiTZtKwKv12

bijvoorbeeld ‘’de meest actieve 			
vrijwilliger’’.
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Confessions november 2018
#1
Van externe
betrekkingen weet
hij inmiddels best
veel, maar wisten
jullie al dat hij
weleens in de ‘stad’
Doggy is geweest?!

#2
Sybe’s
entertainment b.v.
is 14 november jl.
opgericht!

#3
De nieuwe
commissieleden
hebben wel kennis
van hoe zij (dingen)
moeten regelen.

#4

15 november
2018: “Was het nou
CoAm of CoAngela,
Daan?”

#5
1 december 2018:
“Waar is Angela als
je haar nodig hebt?

voorbij en weet

#11

ik niet eens meer

Die goede oude

wat ik nou precies

tijd… Tijdens

uitgespookt heb.

commissieweekend
werd duidelijk dat

#8

Tim hunkert naar de

Regel 1: ‘Niet

FeBoCo.

regelen’ is een
overtreding.

#12
What happens

Oh kijk, daar is

#9

in Zeeland does

Louise!”

Blijkbaar was er

apparently not stay

ook een cursus

in Zeeland!

#6

‘vlijmscherpe

De vice-voorzitter

nachten’ tijdens de

kan niet stap voor

wintercourse?

stap, maar wel
schaars gekleed,

#10

naar de Ap lopen.

De namen Lena en
Lisa lijken best wel

#7

veel op elkaar. Maar

Door m’n

de namen Merel

schnelleplanga

en Geraldine zijn

vloog de

toch wel een ander

novemberborrel

verhaal?
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