Opdracht jan-feb
Doe mee aan FOSST Darts Masters
Doe mee aan de FOSST clinic budosport

Aantal punten
5
4

Doe mee aan de FOSST clinic freerunnen
Doe met een team mee aan "Meer dan Sport"

4
6

Doe mee met NSK E-Sports
Doe mee met de Batavierenrace

4
5

Draag voor aan Mike wat de betekenis van goede vrijdag is

2

Verstop een paasei in de FOSST-kamer, minpunten als die gevonden wordt

3

Schrijf een brief naar de koning om hem uit te nodigen tijdens Koningsdag op de FOSST-kamer

3

Zorg ervoor dat een FOSST-bestuurslid meetraint met je SSV (diegene mag geen lid van je SSV zijn)

3 per bestuurslid

Ben aanwezig/doe mee met een activiteit van een andere SSV (zie bijgevoegde lijst voor mogelijke activiteiten)
Maak een legendarische quote in de FOSST-kamer waardoor je op het quotebord eindigt

4
3

Leen een Gamecube of spel (Mario kart Double Dash of Super Smash Melee) uit aan FOSST voor NSK E-sports
Bestel een augurk bij de McDonald's

4
2

Doe de schuimblokchallenge: eet zoveel mogelijk schuimblokken binnen 60 seconden
Lak je nagels FOSST-blauw

1 per schuimblok
1

Ga op de foto met een bekende Tilburger

3

Geef een foto van je SSV voor in de fotolijstjes op de FOSST-kamer

2

Speel een spelletje met FOSST in het Sports Café tijdens het OSC Futsal (maandag 22:30-0:00, woensdag 22:00-0:00)
Doneer één originele smaak theezakje aan FOSST

4
2

Plak een sticker van je SSV op de koelkast van FOSST
Ga naar een kinderboerderij met je bestuur

1
3

Maak een originele selfie met een tuinkabouter

2

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

Aantal punten
2
3

Doe mee aan een clinic georganiseerd door FOSST
Organiseer en houd een borrel met een andere SSV

4
6

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

10
2 per land
10
3

Activiteiten SSV’s:
Je ontvangt alleen punten wanneer je geen lid bent bij de organiserende SSV.
Wanneer jullie nog activiteiten willen toevoegen aan dit lijstje, laat dit dan weten zodat ook op jullie activiteit andere SSV-besturen aanwezig zullen zijn.
Activiteit
March Madness
TD
Stedenontmoeting
Eindshow
Gepidae Beach Open

SSV
Pendrragon
SHOT
Cave ne Cadas
DanceNation
Gepidae

Datum
9 maart 2018
18 maart 2018
14 en 15 april 2018
17 en 18 mei 2018
23 juni 2018

Poleclinic
Jaarlijks themafeest
Korfbalclinic

DanceNation
Merlijn
Melmac

Datum nog onbekend
Datum nog onbekend
Datum nog onbekend

