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Lieve leden,
Dit is alweer het laatste stukje dat ik in de
Handelaar mag schrijven!
Het einde van een superleuk jaar komt eraan
maar niet getreurd, want de maand juni zit nog
vol met activiteiten. Deze handelaar staat in
het teken van een terugblik op veel feestelijke
activiteiten wat ook de nodige confessions
met zich meebracht. Ook valt er een leuk
stukje te lezen over dispuut ICS en vertelt de
Educatiecommissie ons wat meer over zichzelf
en hun activiteiten. Geniet van het lezen van
deze handelaar en zet alle aankomende
activiteiten in je agenda!
Veel liefs,
Merel
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Agenda
MAANDAG

3

Disputenactiviteit
19:00 - 22:00

JUNI

DINSDAG

4

Training Profource en Talent & Pro
16:00 - 18:30

JUNI

DONDERDAG

6

ALV

19:00 - 21:00

JUNI

DINSDAG

11

Bootje varen
16:45 - 18:15

JUNI

DONDERDAG

13
JUNI

Carrièredag
15:00 - 19:00

Mei uitgave 2019

DINSDAG

25

HideOut Summer Party
16:00 - 21:00

JUNI

WOENSDAG

26

Company visit Toyota
12:00 - 18:00

JUNI

Eindfeest

22:00 - 04:00

DONDERDAG

4

Eindborrel
20:30 - 23:00

JULI
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Damesdispuut In Cumine Solae
Mijn naam is Kim ter Bogt. Dit is mijn eerste jaar

Door het jaar heen hebben wij verschillende

bij het allerleukste onafhankelijke damesdispuut activiteiten zoals een kerstborrel, kerstdiner en
In Culmine Solae. Met dit dispuut gaan we één

natuurlijk een nieuwjaarsborrel om het nieuwe

keer per twee weken borrelen of een activiteit

jaar met elkaar goed in te luiden! Daarnaast

doen. Daarnaast zijn we veel vaker met elkaar in

proberen we vaak voor borrels te eten met

de stad te vinden om wijntjes te drinken en een

de lichting en zijn we naast de borrels en

poging tot dansen te doen.

activiteiten vaak samen. Een avond zonder
badjas is voor onze lichting niet compleet.

Afgelopen jaar was een jaar vol leuke

Verder heb ik heel veel zin in de komende jaren

activiteiten, ik heb veel leuke opdrachten

en in alle leuke activiteiten en borrels die we

mogen doen samen met een hele leuke lichting

nog gaan hebben! Want ICS is niet alleen een

(eerstejaars leden bij ICS). Zo kregen wij tijdens

dispuut, het zijn vriendinnen voor het leven die

sinterklaas ons allergrootste geschenk, Hendrick altijd voor je klaar staan. Want het is ons blauw
Lodewijck de IV, die we met heel veel liefde
hebben verzorgd en stapavonden met ons
heeft mogen meemaken. Daarnaast hebben we
een half jaar lang in een heel mooi groen shirt
mogen rondlopen.

en groen waar we het allemaal voor doen!
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Educom
De Educom zorgt altijd voor leuke en leerzame
bedrijfsbezoeken en trainingen en zetten zich
hard in om dit zo vaak mogelijk te organiseren.
Maar hoe leuk en interessant deze activiteiten
ook zijn, toch hebben veel studenten een saai
beeld van de Educom zelf. Maar dat is alles
behalve waar! De Educom bestaat uit een leuk
gedreven team dat zich met hart en ziel inzet
binnen Forum. Ook hebben de leden binnen de
Educom een hechte band met elkaar en gaan
zij vaak gezellig met elkaar naar verschillende
activiteiten binnen Forum. Het contact met
sponsoren en de zoektocht naar leuke bedrijven
voor een training is harstikke interessant en
leerzaam! De eerstvolgende activiteiten zijn
al weer aangekondigd, de Inhousedag bij
Profource en de sollicitatie training van Talent
& Pro en Profource! Benieuwd naar deze
activiteiten? Hou de Facebook pagina in de
gaten!
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Biercantus
Op vrijdag 24 mei had de FeBoCo een super

met zoet water. Mocht men na al dat drinken

gezellige biercantus georganiseerd. De

nodig naar de wc moeten, dan waren hiervoor

voorbereidingen hiervoor waren al vroeg

de benodigde plaskettingen aanwezig. Als je

getroffen. Zo werd het bier met liters ingeslagen deze om je nek had, had kon je rustig de zaal
en kon bovendien een groot waterpistool ook

verlaten. Al met al was de eerste biercantus

niet ontbreken. De biercantus stond onder

zeer geslaagd en hopen wij dat dit een mooie

leiding van Lena, Veere en Sybe. Tijdens de

traditie gaat worden binnen Forum!

biercantus zong iedereen uit volle borst mee.
Niemand wilde namelijk natgespoten worden
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Lid van de maand

Deze maand is Veere lid van de maand! Er
waren deze maand geen inzendingen vanuit de
Forum leden ingestuurd, dus heeft de RedacCie
in overleg met het bestuur voor Veere gekozen.
Waarom Veere? Veere is als voorzitter van de
Feest en Borrel commissie erg belangrijk voor
Forum en haar leden. Veere heeft zich extra
goed ingezet deze maand voor onder andere
de Biercantus. Het is niet altijd even makkelijk
om als eerstejaars student ook nog een druk
sociaal leven te onderhouden. Vandaar deze
maand wat extra waardering voor Veere!

Foto van de maand
Met deze foto willen wij nog even terugblikken
op die oh zo leuke kroegentocht vorige maand!
De blije gezichten spatten ervan af! Helaas
was de kroegentocht in april eenmalig, maar
vanwege het grote succes komt er volgend jaar
vast weer één! Om de FeBoCo in het zonnetje
te zetten voor het organiseren van al die leuke
activiteiten, hebben wij deze foto van hun
bekroond tot foto van de maand!
Over de uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
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Profource Inhousedag
29 mei verplaatsten we ons naar Rotterdam

Met de casus hebben we ervaren hoe het is om

voor de inhousedag van Profource. De

consultant te zijn.

leerzame middag begon met een introductie
van Profource. Hierna volgde een korte pauze

De laatste activiteit van de dag was een Kahoot,

waarna we het belang van het maken van

waarbij Benjamin de meeste vragen goed had

een goede eerste indruk besproken hebben.

en met een mooie prijs naar huis ging. De rest

Vervolgens kregen we de opdracht om een

ging ook niet met lege handen naar huis, we

aantal pennen te sorteren. De manier waarop

kregen de enige echte Profource sokken mee!

we dit moesten doen was echter onbekend.
Bij deze opdracht hebben we geleerd hoe

Als afsluiting hadden we bij Profource nog een

belangrijk het is dat je het doel van een

gezellige borrel en stond er een heuse frietkar

opdracht snapt als je die krijgt van een

voor de deur waar we wat lekkers konden halen.

consultant.
Nadat we geleerd hadden hoe het is om
consultant te zijn, hebben we onze kennis op
de proef gesteld met een uitdagende casus.
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Confessions Mei 2019

#1

#5

Caitlin haar huissleutel

Een halfjaar na de

opent meerdere

cursus ‘vlijmscherpe

deuren

nachten’ is onze
secretaris eindelijk

#2

exclusief met haar

Lena heeft haar

escalatiepartner,

nieuwe bed gedoopt

wanneer is de bruiloft?

#3

#6

Iemand is stiekem

Merel valt alleen op

verliefd op Angela

jongens uit Mallorca
en Oostenrijk

#4
Aiken had spijt van zijn

#7

#10

Forum vraagt zich af

Pelle vind een foto van

wanneer Sander nou

Angela Jolie wel heel

weer terug komt

leuk

#8

#11

Stijn komt niet naar de

Merel kan door muren

opening van

heen kijken

Burger & Co

#9
Tedje doet aan second
hand smoking in zijn
nieuwe huis

uitschrijving bij HDO
dus is hij naar Zweden
vertrokken
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