Maart uitgave 2019

De Handelaar
Maart uitgave
2019

1

Maart uitgave 2019

Lieve leden,

Deze maand

Maart was een drukke maand, met heel veel
activiteiten!
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teken van educatieve evenementen, waar jullie
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vast en zeker wat aan hebben gehad zo vlak
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Verder wil ik jullie erop wijzen dat het handig is
om 17 april in je agenda te zetten.
Op deze avond vindt een belangrijke ALV plaats
met daarvoor nog interesse uur waarbij je al je
vragen aan het bestuur kunt stellen en zo kan
kijken of bestuur van Forum misschien iets voor
jou is ;)
Veel liefs,
Merel
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Inhousedag Accon
HideOut 90’s Party
17:00 - 21:00 uur

APRIL

Donderdag 14 maart zijn we op bedrijfsbezoek
naar Accon geweest. Dit is een advies- en
accountantsorganisatie voor ondernemers
in het MKB. Het was een actieve dag waarbij
we weinig hebben stilgezeten. Zo hebben

WOENSDAG

17
APRIL

Interesse-avond Bestuur
2019-2020 + ALV IV
18:30 - 21:30 uur

we bijvoorbeeld ook een bedrijfsscenario
nagespeeld. Hierbij was een persoon de klant
en de andere persoon de accountant. Het doel
van deze oefening was om de klant binnen te
halen. De juiste manier om dit te doen is om

DONDERDAG

18

vertrouwen te kweken en een goede relatie

Kroegentocht
20:30 - 23:00 uur

APRIL

op te bouwen met de klant, zodat de klant na
afloop van het gesprek ook een goed gevoel bij
de accountant heeft. Na afloop van deze sessie
gingen we nog met zijn alle boogschieten!

WOENSDAG

24

Tussenfeest Koning Pils
22:00 - 04:00 uur

APRIL
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Maandag 18 maart, vermoedelijk een dag die

daarbij maar hulp te gebruiken van één kleur

bij iedereen in het geheugen staat gegrift. Het

handgrepen. Dit ging aardig, maar af en toe

was die dag eerst niet zeker of we ‘s avonds

lukte het toch niet om helemaal bovenaan

nog naar de klimmuur konden en zouden

te komen; dan werden ook andere kleuren

gaan. Rond 18:00 was het alweer wat rustiger

handgrepen gebruikt of werd er afgedaald

in Utrecht en was er besloten om toch te gaan

naar beneden. Ook probeerde sommige

klimmen, met de leden die hier nog zin in

fanatiekelingen nog omhoog te klimmen op

hadden. Helaas, maar begrijpelijk kon een groot de schuine wand. Dit was echter nog een
deel van de groep wegens de omstandigheden

hele opgave, waarbij helaas niemand te top

niet meer komen. Uiteindelijk waren er toch nog heeft weten te behalen. Wel hebben we nog
zes fanatiekelingen die om 19:30 klaar stonden

even met veel bewondering gekeken naar

voor twee uurtjes sportiviteit.

de sporters die zelfs over het plafond konden
klimmen.

Na een korte uitleg van onze begeleider die

Toen iedereen na twee uur klimmen de

avond, konden we de klimmuur op. Iedereen

bovenkant van de wand wel weer had gezien,

begon eerst op het makkelijke parcours, maar

hebben we nog een groepsfoto voor de

al snel werd er meer uitdaging opgezocht. We

klimwand genomen en een biertje aan de bar

probeerden bovenaan de wand te komen en

gedronken om de avond af te sluiten.
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Beste leden, afgelopen maand heeft het bestuur
van Forum een nieuw lid mogen instemmen,
namelijk Juul. Welkom Juul! Gelijk een leuke

VrijMiBo

maand voor jou, want je bent dus ook nog eens
lid van de maand geworden. Bij gebrek aan
inzendingen is Juul unaniem gekozen door de
RedacCie. Wij vertrouwen er op dat Forum het

Na een periode van lang wachten was het

eens is met deze beslissing. Juul heeft deze titel

eindelijk weer tijd voor de VrijMiBo! Dit keer

namelijk zeer verdiend! Ze moest namelijk erg

was het niet op de oude vertrouwde plek in

haar best doen om zich te bewijzen als waardig

HideOut, maar bij Mick O’Connels! Dit is een

Forumlid. Ook is Juul gezellig mee geweest op

echte Irish pub. Onder het genot van Guinness

wintersport en (her)kennen velen van Forum

bier zijn er veel gezellige gesprekken gevoerd.

haar waarschijnlijk ook van HideOut. Wij wensen

Na de borrel zelf was het tijd voor een lekkere

Juul nog veel gezelligheid bij Forum!

maaltijd. Al met al is te concluderen dat het een

Lid van de maand

hele gezellige en geslaagde vrijmibo was op
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

een verassend leuke locatie!

Training sales unit
Afgelopen maand is The Sales Unit langs
geweest in Amersfoort! Ze gaven een
masterclass communicatie gebaseerd op sales
technieken, zoals de Golden Circle en AIDAA.
Het was een leerzame en bovenal gezellige
middag met natuurlijk, zoals we Forum kennen,
een leuke borrel na afloop.
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•

Merel Bij de Vaate: ‘’Wat mijn het meest is bij

en handdruk. Ik wist niet dat een oordeel

gebleven is hoe je je moet kleden voor een

zo snel gemaakt was en zo langzaam

goede eerste indruk, de do’s en don ’t’s op

veranderd.’’

kantoor en het effect van een handdruk.’’
We hebben veel geleerd en kijken al uit naar de
•

Lucas, een HRM student, kwam ook even

volgende trainingen!

een kijkje nemen bij Forum. Hem is vooral
bijgebleven: ‘’Dat personal brand al begint
zodra je de kamer in komt lopen. Het is dus
niet alleen hoe je jezelf presenteert maar
ook je non-verbale, uitstraling, begroeting

Talent&Pro en Profource
Een tijdje terug had Forum maar liefst twee

wel en niet moet zeggen en hoe belangrijk een

sponsoren op bezoek! Samen hebben ze

handdruk geven is.

een fantastische masterclass gegeven over
netwerken en personal branding.

Wij vroegen een aantal leden wat hen het meest

Talent&Pro heeft ons verteld over hoe wij

is bijgebleven van de training.

ons netwerk het best kunnen vergroten door

•

Sebastiaan Röell: ‘’Ik denk vooral het feit dat

bijvoorbeeld een goede eerste indruk achter

er heel veel dingen zijn waar je als student

te laten. Ook kregen wij tips om dit netwerk te

niet per se rekening mee houdt, maar die

behouden.

ook als student echt al belangrijk zijn qua
jezelf positioneren voor werk/stages. Veel

Profource heeft ons geleerd hoe wij ons het

studenten denken (naar mijn idee) van oh

best kunnen profileren. Door middel van een

maar dit heb ik nu allemaal nog niet nodig,

actieve werkvorm hebben wij geleerd wat de

maar juist nu is het heel belangrijk.’’

beste dresscode is om te solliciteren, wat je
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Confessions Maart 2019
Deze maand hebben we voor het eerst een Throwback naar de leukste confessions van vorig jaar!

#1

#4

Tijdens

Tb naar toen een

commissieweekend

wasbak Sanne haar

vorig jaar was er een

back had bij hoge

goeie klik tussen

nood.

commissieleden en
bestuursleden.

#5
Weten jullie nog toen

#2

Roelant €100,- aan

Stijn z’n kale kop vorig

kaas had uitgegeven?

jaar vond iedereen erg
mooi.

#6
Het is ook nog

#3

steeds onduidelijk

Aiken was ooit 24 uur

wie het raam bij

verstoppertje aan het

Sybe en Wouter in

spelen.

de badkamer heeft
gesloopt.

#7

#11

Stijn is nog altijd

Sander was vorig jaar

verliefd.

zomaar naar Maleisië
vertrokken.

#8
Len en Ger (of sid) zijn

#12

nog steeds maten.

Wintersport vorig jaar
bestond uit veel liefde.

#9
Weten jullie nog toen
Forum leden een keer
heel random een
tattoo gingen laten
zetten?

#10
En toen vond je 50
euro?
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