Opdracht jan-feb
Doe mee aan de FOSST ijshockeyclinic
Juich met FOSST voor Willem II tijdens de studentenavond
Doe met een team mee aan Carnavalsvolleybaltoernooi
Win met je team de prijs voor best verklede team op het CVT
Help bij het opruimen na het CVT (zalen of sportcafé)
Doe mee aan het FOSST darttoernooi
Stuur een Valentijnskaart naar een bestuurslid van FOSST
Overtuig Mike van het feit dat het carnaVAL is in plaats van CARnaval
Ga op de foto met iemand van FOSST tijdens carnaval (buiten het CVT om)
Moedig Suzanne aan tijdens een van haar wedstrijden
Eet een theelepel wasabi
Vertel een woordgrap waar het hele FOSST-bestuur om moet lachen
Doe een koprol in de FOSST-kamer
Koop iets van €0,17 (bonnetje voor bewijs)
Ga op de foto met een vlieg (extra punten als het een levende is)
Dans op de bar
Doe een goocheltruc bij iemand van FOSST die diegene niet begrijpt (pluspunten voor creativiteit)
Eet een menu in de McDonald's met stokjes
Doe mee aan een bejaardenbingo
Doe een shotje met iemand van de AcCie (+1 punt als het Silverstrike is)
Drink een kop fp op de FOSST-kamer met iemand van het bestuur

Aantal punten
6
4
6
4
4
5
4
3
4
3
4
4
1
2
2
1
3
3
3
2
3

Langlopende opdrachten jan-feb
Feliciteer een FOSST-bestuurslid op zijn/haar verjaardag op een originele manier (5 minpunten als het de verkeerde dag is)
Train mee met een andere SSV
Doe mee aan een clinic georganiseerd door FOSST
Organiseer en houd een borrel met een andere SSV
Reis af naar Rotterdam en doe de groetjes aan SSN namens FOSST
Plak een FOSST-sticker in zoveel mogelijk landen (2 punten per land, Nederland telt niet mee)
Voltooi de Edward Fortyhands Challenge
Haal een te-laat-briefje op een middelbare school

Aantal punten
2
3
4
6
10
2 per land
10
3

