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Lieve leden,
Deze maand is niet de voorzitter, maar de
secretaris aan het woord.
April was een maand vol grote activiteiten, na
de tentamens was het tijd voor een ALV, de
kroegentocht en het tussenfeest.
Het einde van het jaar nadert, maar gelukkig
staat er ook de komende tijd nog van alles
op de planning. Wij hopen jullie natuurlijk
allemaal binnenkort weer te zien op een van de
activiteiten!
Veel liefs,
Mariska
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Agenda
VRIJDAG

24

Biercantus
20:00 - 22:30

MEI

WOENSDAG

29
MEI

Inhousedag Profource
15:30 - 19:00
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HideOut 90’s Party
Op donderdag 11 april vond de HideOut 90’s
Party plaats! Deze dag bestond te foute kleding
niet en was elke kledingstijl toegestaan, mits
het uit de jaren 90 kwam. De trainingspakken
en tuinbroeken werden uit de kast getrokken,
waarna het feestje kon beginnen. Met een paar
goede 90’s deuntjes was de party helemaal af
en ging iedereen helemaal los. Al met al was
het een hele geslaagde terugblik op de laatste
jaren van de vorige eeuw!
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Kroegentocht
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Donderdag 18 april was het weer tijd voor de

Na Tapperij de Luifel verplaatsten wij ons

jaarlijkse kroegentocht door onze prachtige

richting de Nobelstraat, waar we eerst langs

stad! We verzamelden bij Café de Flater aan de

café Rex zijn gegaan. Daarna hebben we bij

Oudegracht om de tocht te beginnen. Nadat

onze stamkroeg Grand Café de Vrienden een

de stempelkaarten waren uitgedeeld konden

drankje gedaan, ons Forum lied gezongen

de eerste drankjes worden besteld! We zijn de

en wat gedanst. De laatste bestemming van

avond goed begonnen met een shotje en een

de avond was Café de Jaloezie. Hier hebben

biertje.

we met z’n allen een laatste biertje en shotje
gedronken om de avond goed af te sluiten. Al

Vanuit Café de Flater zijn we richting Tapperij de met al was het een hele mooie en geslaagde
Luifel gelopen. Een aantal mensen streken hier

avond!

ter ontspanning op het terras neer. Binnen werd
er met elkaar bij gekletst en zelfs een spelletje
Halli Galli gespeeld door een aantal leden.
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Sybe Schurink is deze maand genomineerd
tot lid van de maand! Sybe zet zich met hart
en ziel in voor het bestuur als penningmeester
en doet daarnaast ook nog veel voor de Feesten Borrelcommissie en het Introductiekamp.
Daarnaast heeft Sybe zich ook zeker goed
ingezet voor de organisatie van het tussenfeest
deze maand!

Lid van de maand

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Interesse-avond Bestuur 2019/2020
+ ALV IV
Op woensdag 17 april vond de interesse-

Tijdens deze vergadering is het Alumnibeleid

avond voor het nieuwe bestuur der S.v. Forum

besproken. Een alumnus is een oud lid van

plaats. De meeste potentiële kandidaten die

S.v. Forum. Deze persoon staat niet meer

interesse hebben in een bestuursjaar kwamen

ingeschreven aan het economische domein van

hier langs om informatie in te winnen over

de Hogeschool Utrecht. Tot slot zijn de realisatie

de verschillende functies binnen het bestuur.

2018 en de Benoemingsadviescommissie (BAC)

Tijdens deze avond vertelde alle huidige

ingestemd. De BAC bestaat uit Merel Bij de

bestuursleden wat over zijn of haar functie en

Vaate (voorzitter), Tirza Wildeboer (lid Raad van

werden de vragen van de aanwezige leden

Toezicht) en Michelle Verlaan. Zij gaan de ALV

beantwoord.

adviseren bij de benoeming van het nieuwe
bestuur.

Aansluitend aan de interesse-avond vond
de Algemene Leden Vergadering plaats.
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Foto van de maand
Deze foto is gemaakt tijdens de kroegentocht
en de gezelligheid en vriendschap spat ervan
af. Twee woorden die uitermate belangrijk zijn
binnen Forum en daarom verdiend deze foto de
titel Foto van de maand!
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Koning pils

Periode C is alweer aangebroken en dat

Toen de Buren van de Brandweer begon met

betekent dat het tijd was voor het tussenfeest

draaien, barstte het feest echt los. De confetti

samen met de andere verenigingen, namelijk

vloog door de lucht en de sfeer was top. Na

Codex, U.T.V, Vesta en ICB! De avond stond in

het vertrek van deze fantastische act werd

het teken van onze enige echte Koning Pils en

het langzaamaan rustiger, maar dit weerhield

oranje was dan ook de dresscode in de Woo.

de harde kern niet om door te gaan tot in de

Zoals het hoort, stonden de shotjes oranjebitter

vroege uurtjes. Het was een gezellige avond

voor ons klaar en kon het feest beginnen. DJ

om alvast lekker in de sfeer te komen voor

Diederik trapte de avond af, gevolgd door Used

Koningsdag!

Materials en M-High.
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Confessions April 2019

#1

#3

#5

Thijs en Stijn worden

Koning Pils heeft

Oud-Forumbestuur

goed verzorgd door

op het tussenfeest

heeft van Koning

hun huisbaas en

genoeg aandacht van

Willie een rode

hebben zelfs twee

Angela gekregen!

brandweerauto

knuffelberen van hem
gekregen!

#7
Ben jij ook zo
benieuwd wie het
nieuwe bestuur wordt?

gekregen en hem

#4

meteen uitgepakt.

HideOut bestuurders

#2

gaan graag met elkaar

#6

Sybe is een

naar huis.

Bram houdt voortaan

organisatiemonster en

van appels

krijgt alles voor elkaar.
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