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NIEUWSBRIEF
SEPTEMBER
GESCHREVEN DOOR DE REDACCIE VAN S.V. FORUM

Beste leden,

Introductiekamp

Welkom bij de allereerste nieuwsbrief van studiejaar
2017/2018. Deze nieuwsbrief zal maandelijks
verschijnen. Hierin vind je de informatie en de
nieuwtjes die binnen de studievereniging rondte
doen. Van regelsessies, barftalentjes, kroegquotes,
maar ook de agenda van de vereniging, vacatures,
stageplekken en ander relevant nieuws. Lees en
geniet!
Met vriendelijke groet,
De RedacCie

Vacature huisdesigner der S.v. Forum
Functieomschrijving:
Bent je iemand die creatief is en zich verder wilt
ontwikkelen op het gebied van design? Dan zoeken wij
jou! Om onze activiteiten te promoten zijn wij op zoek
naar een nieuwe huisdesigner! Als huisdesigner mag je al
jouw creativiteit gebruiken om posters, flyers en banners
te maken!

Ben jij?
• Studerende aan de hogeschool Utrecht?
• Lid van Studievereniging Forum?
• Creatief ?
• Aantoonbare ervaring met design?
• Minimaal 5 uur per maand beschikbaar?
• Resultaatgericht?
• Deadline gericht?
Wat bieden wij jou?
• Een kans om ervaring op te doen en jezelf te
•
•
•
•
•

Dinsdag 3 oktober 2017 vindt van
16.00 tot 17.30 in Café @Daltons
de commissiemarkt plaats. Hier
kun je kennismaken met alle
commissies die S.v. Forum rijk is
en kun je je ook inschrijven voor
een commissie . Dit alles onder
genot van een biertje!

ontwikkelen
Het kunnen creëren van naamsbekendheid
Alle ruimte voor jouw creativiteit
De kans om de vereniging op een andere
manier te leren kennen
In contact te komen met commissies
Een gratis biertje tijdens onze borrels
Ben je geïnteresseerd?

Stuur een mail naar sponsoring@svforum.nl !

Het is nu al bijna anderhalve week geleden, maar het is
echt voorbij. Eens per jaar vindt het grootste en meest
bezochte evenement van de vereniging plaats, het
introkamp. 40 mentoren, 15 organisatieleden en vijf
disputen verzamelen zich om een weekend lang 200
nieuwe studenten een blik te geven op de nieuwe
vereniging en een weekend lang kei hard te feesten en
een binding te krijgen met jaargenoten en andere
verenigingsleden. Vele verhalen hebben zich hier
gevormd en zullen nog jaren gedeeld worden tijdens de
borrels en feesten die nog zullen komen.
Jullie werden ontvangen op het station in Kampen en
vervolgens gebracht naar de locatie in Bant. Jullie hebben
hier jullie groepje en uw mentoren ontmoet, waarmee je
de rest van het weekend hebt doorgebracht. Die avond
was er een biercantus, georganiseerd door de disputen,
waarbij gezongen, gedronken, gedanst en af en toe
gebarft werd. Na een, voor velen, korte nacht begonnen
we de tweede dag met ochtend gymnastiek van
gigantisch goede kwaliteit door de inspanningen van
toptalenten Aiken Grift en Océane Steunenberg. Na een
ontbijt begon rond het middaguur het zeskamp, met
negen attracties, waarbij men de bom van energie die
men nog over had na de eerste avond kwijt kon. Stijn
Kroket stond vervolgens broodjes kroket en sap uit te
delen waarna men om vier uur toch weer echt aan het
bier ging.
Om 16.00 begonnen de dispuutspellen, waarbij men
kennis maakte met de vijf disputen die S.v. Forum rijk is.
Ook leerde ze de vereniging beter kennen door een
dorstige kennismaking met het bestuur. Het adten van
een hoorn, het kennismaken van het gemengde dispuut
en het spelen van stoelendans met B-I-E-R is een korte
samenvatting van de dispuutspellen. De avond werd
daarna geopend met een barbecue, vervolgde met een
pubquiz door het bestuur van de vereniging en eindigde
met een feest met Caribisch thema.
Na meer dan 2000 liter bier was het weekend toch echt
voorbij. De studenten vertrokken naar huis en de
organisatie viel in slaap. Bedankt allemaal voor jullie
aanwezigheid en tot volgend jaar!

Voor tips, opmerkingen of vragen mailt u naar redaccie@svforum.nl
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Het bestuur van studiejaar 2017/2018
Graag stellen wij jullie voor aan het nieuwe bestuur van
S.v. Forum:
Voorzitter – Niels van Harten
Penningmeester & Vice-voorzitter – Sergio van Oord
Secretaris – Lena Timmermans
Commissaris Externe Betrekkingen – Stijn van den Akker
Commissaris Activiteiten – Koen van den Brink
Deze mensen zullen aankomend jaar de vereniging leiden
en ervoor zorgen dat jij het naar je zin zal hebben. Velen
van hen zullen de gehele week in de bestuurskamer te
vinden zijn op Daltonlaan 500 in kamer 3.19. Hier kun je
altijd binnen lopen met vragen of gewoon voor de
gezelligheid.

Open dag
Voor aankomende open dag op zaterdag 7 oktober, zijn
we op zoek naar enthousiaste studenten die willen
meehelpen op de open dag. Je gaat deze dag aan de slag
als Ask HU student en zorgt er samen met een gezellig
team voor dat de open dag een groot succes wordt.
Naast de ervaring die je opdoet, krijg je ook een
vergoeding:
< 20 jaar:
€ 9.57 per uur
21 jaar:
€ 9.64 per uur
v.a.22 jaar:
€ 11.34 per uur
Lijkt het je leuk om samen met een gezellig en gedreven
team aan de slag te gaan? Stuur dan even een mailtje naar
penningmeester@svforum.nl

Oktoberfest
Foto van de maand

Na een lange vakantie is het nu weer tijd om hard te gaan
studeren. Daarom hebben wij alweer een excuus bedacht
om een studiepauze in te lassen. Omdat wij weten dat de
eerste weken van je studie “ongelooflijk” zwaar zijn, gaan
wij een welverdiende pauze nemen door af te reizen naar
het prachtige München voor het Oktoberfest. Hier gaan
wij een weekend lang dansen op tafels, mee zingen met
Deutsche schlager muziek en pullen met bier drinken!
Donderdag 21 september - zondagochtend 24 september
Je krijgt:

“2 uur slaap, een brakke kop van hier tot Tokio en dan ook
nog mensen hebben die je Stijn Kroket noemen. De dag van
deze commissaris had op dit moment niet slechter kunnen
lopen. Gelukkig zijn de batterijen van deze megafoon bijna
leeg.”
Iedere maand zullen wij de meest beschamende,
gênantste of ongemakkelijkste foto uitkiezen en deze
publiceren in de nieuwsbrief uit zwaar respect naar de
persoon of personen die het nodig vond om op deze
manier op de foto te gaan.

•

Vervoer van Utrecht naar München via een
touringcar

•

Beide dagen een heerlijk ontbijtje

•

Informatieboekje

•

Verblijfplaats op een camping inclusief;
•
Tent (2,3 en 4 persoons)
•
Matrassen en slaapzakken

•

Shuttlebussen van de camping naar het festival
en weer terug.

•

Gratis entree voor het festival

Het bier zal ongeveer €10 per liter kosten op het festival
Dit alles voor een lage prijs van maar €119,Meld je dus zo snel mogelijk aan en mail "oktoberfest +
volledige naam + adres" naar activiteiten@svforum.nl

Bedankt voor het lezen van de nieuwsbrief van september.
Mocht u vragen hebben over iets dat in de nieuwsbrief
geplaatst is, kunt u mailen naar redaccie@svforum.nl of u
kunt dat gewoon niet doen. U ziet maar. Wij duiken samen
weer de kroeg in. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en
bewonder en tot volgende maand.

Voor tips, opmerkingen of vragen mailt u naar redaccie@svforum.nl

