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Voorwoord 
 
Geachte lezer, 
Voor u ligt niets minder dan het Halfjaarlijks verslag van het zevenentwintigste bestuur van de 
Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten. In dit document zullen wij, het voornoemde 
bestuur, reflecteren op ons doen en laten in het eerste halfjaar van ons bestuursjaar. Ook zullen wij, 
waar nodig, een vooruitblik bieden op hoe wij van plan zijn de tweede helft van ons bestuursjaar 
vorm te geven. 
Wij kijken met plezier terug op het afgelopen halfjaar. Een halfjaar waarin wij zowel hebben moeten 
dealen met tegenspoed als hebben mogen genieten van voorspoed. 
Natuurlijk is het niet allemaal zonder slag of stoot gegaan, maar we kunnen met eerlijkheid zeggen 
dat wij ons best hebben gedaan en zullen blijven doen om van de FUF een nog mooiere vereniging te 
maken. Na vol enthousiasme ons bestuursjaar in te zijn gesprongen, hebben we het gevoel met 
beide benen op grond te zijn geland.  
Wij zijn zeer benieuwd naar wat jullie als leden van de FUF te zeggen hebben over ons functioneren 
als bestuur. Wij hopen u daarvoor welkom te mogen heten op de halfjaarlijkse algemene 
ledenvergadering. 
 
Namens het 27e bestuur, 
 
Wouter van der Lans (voorzitter) 
Ernö Groeneweg (secretaris) 
Jelmer Visser (penningmeester) 
Joost van der Putten (vicevoorzitter) 
Imke Falkena (commissaris intern) 
 
 
 

 



 

Inleiding 
Bij het vormgeven van dit halfjaarlijks verslag hebben we de vorm en structuur aangehouden van 
ons beleidsplan. Dit betekent dat we beginnen met de algemene doelstellingen, waarna we verder 
gaan met de verdiepende, ontspannende, financiële en externe doelstellingen. Dan sluiten we af 
met een reflectie op ons functioneren en onze persoonlijke speerpunten. Een aantal punten dat in 
ons beleidsplan aan bod is gekomen zal hier echter niet besproken worden. Dit omdat deze zaken 
nog in de toekomst liggen of omdat een reflectie hierop ons overbodig leek. 
 
Bij een halfjaarlijks verslag horen natuurlijk ook een activiteitenlogboek, een balans, een actuele 
begroting en een bijgewerkte jaarplanning. Deze vier dingen zijn als bijlagen bij dit document 
gevoegd en zullen respectievelijk worden besproken. 
 
 

  



Doelstellingen Algemeen 
Vicevoorzitter 
Omdat de bezetting van het bestuur met een vicevoorzitter nieuw is, lijkt het ons nuttig daarop te 
reflecteren. De zorgen betreffen de mogelijkheid dat externe- en onderwijstaken erbij in zouden 
kunnen schieten. De beperkte taakomschrijving van de nieuwe functie zou een ander gevaar kunnen 
zijn. Deze zorgen lijken echter niet gegrond. Zowel de externe als onderwijstaken worden verdeeld. 
Joost houdt zich onder andere bezig met het bijhouden van de bestuursagenda. Het feit dat de 
vicevoorzitter weinig houvast heeft, heeft niet voor problemen gezorgd. Sterker nog, deze 
onorthodoxe formulering zorgt eerder voor een optimale functionaliteit.  
 

Promotiebeleid 
In ons beleidsplan hebben we ons voorgenomen om aan het begin van het blok langs te gaan bij de 
filosofievakken van niet alleen het eerste jaar, maar ook bij de ouderejaarsvakken. Begin blok 2 liep 
dit niet helemaal zoals gepland, bij 2 vakken is er toen niemand langsgeweest. In blok 3 hebben we 
een nieuwe poging gewaagd die gesmeerd liep; in de eerste weken zijn we alle vakken langs geweest 
om de aankomende activiteiten te promoten. Deze promotie blijkt zeker onder de eerstejaars zoden 
aan de dijk te zetten. Voor de andere vakken is daar nog weinig over te zeggen omdat ten tijde van 
dit verslag nog niet alle gepromote activiteiten van blok 3 zijn geweest en blok 2 onvolledig 
gepromoot is. 
 

Fotobeleid 
Afgelopen half jaar hebben we een nieuw fotobeleid ingevoerd. Hierbij werd er in elke commissie 
een commissaris foto aangesteld. Het functioneren van dit beleid verliep niet altijd even soepel. Zo 
werd het maken van foto’s nog weleens vergeten en bleek het sturen van de foto’s naar Ernö om ze 
online te zetten soms lang te duren. Ook bij activiteiten die wij als bestuur organiseerden werden de 
foto’s meer dan eens vergeten.  
Om dit nieuwe beleid beter te laten werken bespreken we nu iedere vergadering de aankomende 
activiteiten die wij als bestuur geregeld hebben en wie daarbij de foto’s gaat maken. De commissies 
krijgen sinds kort een reminder om foto’s te maken als er een activiteit is in de aankomende week. 
 

Witboekbeleid 
In de commissies wordt men door Imke erop geattendeerd dat de witboeken tijdig bijgewerkt 
dienen te worden. Pas aan het eind van het jaar zal duidelijk worden in hoeverre dit ook zal 
lukken.  We hebben besloten een algemeen bestuurlijk witboek aan te maken, om de inwerkperiode 
van onze opvolgers en alle toekomstige besturen te versoepelen. Het is ons namelijk bij de paar 
activiteiten die wij georganiseerd hebben opgevallen dat we vergissingen hebben begaan die ieder 
jaar gemaakt worden. Zo zijn er bij het commissie-etentje wat betreft het inkopen van 
boodschappen en het verzorgen van voldoende keukengerei al jaren zaken misgegaan. In het 
bestuurlijke witboek zullen dus hoofdstukken gewijd worden aan dit soort activiteiten. Ook zaken als 
bestuurlijke tradities, bijvoorbeeld die rondom constitutieborrels, zullen hierin beschreven worden. 
Als laatste zullen ook de functiegebonden witboeken toegevoegd worden aan dit document, zodat 
ieder bestuurslid zich een beeld kan vormen van wat zijn/haar medebestuursleden allemaal 
uitvoeren. We hebben gemerkt dat dit binnen ons bestuur voor veel gemak en efficiëntere 
vergaderingen zorgt. Een bestuurlijk witboek zal wat dit betreft hopelijk ook verbetering brengen bij 
toekomstige besturen. 
 
 
 



Statuten 
Onze voorgangers hebben nieuwe statuten opgesteld voor onze vereniging. Deze zijn op de jongste 
ALV ingestemd. Door nalatigheid van de notaris is de machtiging recent pas afgegeven. Als het goed 
is zullen de statuten zeer binnenkort dan ook officiëel van kracht zijn. 
 

Huishoudelijk reglement 
In ons beleidsplan hebben we beloofd dat er op de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
gestemd zou kunnen worden over een nieuw huishoudelijk reglement. Het is echter niet bijgevoegd 
als bijlage, daar het nog niet af is. We doen ons best om geruime tijd voor de H-ALV alsnog een 
document onder de leden te verspreiden, zodat het in ieder geval besproken kan worden. 
 
  



Doelstellingen verdiepend 
Versus 
De activiteiten die tot dusver door de versuscommissie georganiseerd zijn, waren een groot succes. 
De opkomst was beide keren hoog en de geluiden die we gehoord hebben na afloop waren 
overwegend positief. De commissie zou nog een samenwerking met een andere vereniging aan 
willen gaan voor een debat(wedstrijd).  
 

Studiemiddagen 
We hebben aan het einde van de afgelopen twee blokken studiemiddagen georganiseerd. Deze 
werden niet erg drukbezocht. De eerstejaars, voor wie de studiemiddagen voornamelijk bedoeld 
waren, bleven grotendeels weg. Achteraf bleek echter dat ouderejaars het wel waardeerden, omdat 
ze dan een prettige plek hadden om te studeren. Om de opkomst van de komende studiemiddagen 
te verhogen willen we ze verder van tevoren inplannen, zodat ze niet overlappen met tentamens. 
 

Perspectiefdag 
In ons beleidsplan is terug te lezen dat we besloten hebben de verantwoordelijkheid van de 
perspectiefdag in principe bij het departement te leggen. Vervolgens is het 
initiatief van de Carrièrenacht via SVO naar voren gekomen. Ernö heeft namens de 
FUF plaatsgenomen in de commissie. Op de Carrièrenacht zullen er een aantal 
alumni van elke bachelor bij Geesteswetenschappen iets komen vertellen over hun 
carrière. Op deze manier is de Carrièrenacht een mooie uitkomst voor ons; de 
organisatie kost ons weinig tijd en er zullen drie alumni van de bachelor 
Wijsbegeerte aanwezig zijn. 
 

Bijlesbank 
De bijlesbank is op dit moment opgezet en er staan een aantal bijlesdocenten in, maar er zijn nog 
geen aanvragen gedaan van mensen die bijles willen ontvangen. Het plan is nu om in de eerste twee 
weken van het blok in de weekmail te noemen dat de bijlesbank er is. Verder is het zo dat niet 
Jelmer maar Ernö nu het aanspreekpunt hiervoor is, in tegenstelling tot wat er in ons beleidsplan 
staat. Dit komt doordat Ernö in zijn functie als secretaris het meest voor de hand liggende 
aanspreekpunt is voor dit soort zaken. 
 
 
 
 
 
 
  



Doelstellingen ontspannend 
Hokbeleid 
In ons beleidsplan is al naar voren gekomen dat er verandering zou gaan plaatsvinden op de gang 
van drift 21. Die veranderingen zijn nu doorgevoerd: Albion heeft de kamer van Atlas overgenomen 
en Ubuntu/Dare to Be Grey de kamer van USCKI Incognito. Verderop op de gang hebben Aladdin en 
Babel een nieuwe kamer gekregen. Met Albion hebben wij leuk contact, maar bij onze andere buren, 
Ubuntu/Dare to be Grey, is echter zelden iemand aanwezig; dit betreuren wij, maar het is niet 
anders. 

In ons beleidsplan hebben wij toegezegd het Hok zo nu en dan eerder te openen. Dit is 
minder vaak het geval geweest dan wij toen hadden gehoopt. Wij zijn wel van plan dit voornemen 
voort te zetten in het tweede halfjaar, Mochten wij kans zien het hok eerder te openen dan laten wij 
dit via de gebruikelijke kanalen weten; Whatsapp, Facebook en de weekmail. 

Sedert enkele maanden schenken we weer bier in het hok. Omdat het betalen van 
consumpties in het hok weleens misgaat, hebben we vanaf heden strippenkaarten voor bier en fris. 
Gezien USCKI Incognito de koelkast van de gang in hun verenigingskamer heeft neergezet, hebben 
wij begin dit academisch jaar een koelkast aangeschaft. Andere verenigingen maken hier 
medegebruik van.  

Wij zijn dit jaar tegen het probleem aangelopen dat er geen ruimte meer is in het hok voor 
nieuwe posters. Ook is het ons opgevallen dat de posters voornamelijk van voor 2012/2013 zijn. Het 
lijkt ons goed voor de voortgang van de vereniging om plek te bieden aan nieuwe posters. Als er 
nieuwe posters gemaakt zijn zullen wij oude en kapotte posters weghalen, wij zullen hierbij de 
diversiteit van meerdere jaren in het oog proberen te houden. De posters die er weggehaald zijn 
zullen worden gearchiveerd. 
 
  



Financieel 
Subsidies 
In ons beleidsplan hebben we gezegd dat we erop willen letten dat commissies meer en beter 
gebruik maken van de subsidies. Wij hadden verwacht om bij meerdere commissies gebruik te 
kunnen maken van subsidies. Dit was helaas geen realistische verwachting. Waar wij het afgelopen 
halfjaar vaak tegenaan zijn gelopen is dat veel commissies er voor de ontplooide activiteiten weinig 
tot geen aanspraak op hebben kunnen maken. Dit komt voornamelijk doordat subsidieaanvragen 
rond de twee maanden van tevoren ingeleverd moeten zijn. Plannen voor activiteiten van de 
cultuurcommissie, sportcommissie en dryade commissie zijn zelden zo ruim van tevoren bekend. 
Voor dit probleem zien wij niet snel een oplossing. De bestaande subsidiemogelijkheden zullen wel 
aangesproken worden voor evenementen op de lange termijn zoals het symposium of de studiereis. 
Er was ook een moment een subsidie in zicht maar daar kon alleen gebruik van worden gemaakt bij 
een evenement met 75% leden van de alumnivereniging, dat leek ons niet haalbaar.    

Daarnaast zijn dankzij het SVO-fondsen op onze radar verschenen. Momenteel doen wij 
niets met fondsen, maar er blijkt wel het een en ander te halen. Jelmer gaat komend half jaar 
onderzoeken of deze fondsen van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de FUF.  
Sponsoring 
        We gaan als FUF zijnde in enige mate gebruik maken van het marketingplan van Roger. De 
sponsorcommissie is momenteel bezig met het ontwikkelen van een donateurschap voor ex-leden 
en externen. Doordat Roger plaats heeft genomen in de sponsorcommissie kunnen we gebruik 
maken van zijn expertise betreffend het plan. 
Initiatievenpot 
        De initiatievenpot wordt dit jaar goed gebruikt. Met de pot zijn het kerstdiner/feest en de 
bierproeverij van Herman deels gefinancierd. Er liggen altijd initiatievenformulieren in het hok en we 
hopen het komend halfjaar nog meer leuke ideeën te ontvangen. 
 

Lescommissie 
De lescommissie is erg belangrijk voor de FUF. De commissie heeft de doelstellingen die aan het 
begin van het jaar zijn gesteld inmiddels behaald. Het binnenhalen van nieuwe lessen staat daarom 
op een lager pitje. De commissie is bezig om een wederdienst voor onze docenten te organiseren. 
Daarnaast moet er nagedacht worden over de opvolging van de lescommissie. Marloes heeft zich er 
vanaf het begin nadrukkelijk mee bezig gehouden, maar er komt een moment dat zij ermee 
ophoudt. Omdat we niet willen dat de commissie instort op dat moment, moet er nagedacht 
worden hoe de taken en de informatie overgedragen gaan worden. Daar gaat de commissie de rest 
van het jaar mee aan de slag. 
 

Financieel overzicht 
Het financieel overzicht wat als bijlage is toegevoegd is helaas niet helemaal kloppend is gebleken na 
de vergadering met de kascommissie. Ik ga mijn best doen om op de halfjaarlijkse algemene 
ledenvergadering een precies kloppend financieel overzicht te presenteren. Het zal geen grote 
veranderingen betreffen qua cijfers, excuses voor dit ongemak. 
 
 
  



Doelstellingen Extern 
Samenwerkingsverbanden 
Het Gangmakerscollectief is voortgezet maar heeft wel een naamsverandering ondergaan; voortaan 
heet dit samenwerkingsverband Driftig. Alias heeft hierin de plek van USCKI Incognito overgenomen. 
Als alles volgens plan verloopt wordt door dit collectief in het voorjaar een feest georganiseerd. 
Het contract bij de Stichtse Taveerne is verlengd tot 31 december 2017. Over deze samenwerking 
zijn wij zeer tevreden. 

MUF (Met Uitsluitend Filosofen) zal ook dit jaar worden georganiseerd. Naast STUFF zal ook 
ERA meedoen. Daarnaast is de kans groot dat FC Sophia en Symposion ook aanwezig zullen zijn, 
voorlopig louter als deelnemers en mogelijk als organisatoren. Het evenement zal plaatsvinden van 9 
tot 11 juni. 

In ons beleidsplan hebben wij ons voorgenomen het contact met Autarkeia te verbeteren. 
Enkele bestuursleden zijn daarom naar een activiteit van hen geweest, ook hebben wij hen een 
aantal keer uitgenodigd een activiteit van de FUF bij te wonen. Voor nu zien wij geen concretere 
stappen voor de relatie tussen de FUF en Autarkeia dan het in standhouden van een warme en 
vriendschappelijke relatie. Dit kan in de toekomst echter altijd nog veranderen.  
 

Website 
Ons doel was om interne en externe agenda’s bij te gaan houden op de website. Dit is niet helemaal 
tot stand gekomen. Wat interne evenementen betreft is er op dit moment wel een Facebookfeed 
aanwezig op de website, zodat mensen zonder Facebook wel de updates in de gaten kunnen 
houden. Wat betreft de externe agenda hebben we van verschillende kanten begrepen dat hier in 
het verleden altijd weinig animo voor is geweest. Hierom hebben we uiteindelijk besloten deze niet 
aan te maken. 
 

Facebook 
Sinds eind vorig collegejaar is het probleem ontstaan dat wanneer er een facebookevenement 
aangemaakt werd binnen de groep van de FUF, niet alle leden van de groep konden worden 
uitgenodigd. Toen de privacy-instellingen van de groep werden aangepast van openbaar naar 
besloten was dit probleem opgelost. Hierdoor zijn er helaas wel weer nieuwe problemen ontstaan. 
Doordat de evenementen aangemaakt in de groep niet meer openbaar zijn, zijn deze evenementen 
niet meer toe te voegen aan de openbare pagina. Dit zorgt er tevens voor dat deze evenementen 
niet via de Facebookfeed op de site zichtbaar zijn. Ook denken wij dat het bijdraagt aan de 
uitstraling van de FUF naar buiten toe als onze evenementen ook zichtbaar zijn op de pagina. Een 
ander probleem wat is ontstaan door de aanpassing van de privacy is dat voor externe 
evenementen, zoals het filosofisch café, maximaal 50 mensen kunnen worden uitgenodigd. Dit is dus 
slechts een kleine fractie van de leden van de groep. Het lijkt ons een goed idee om op de 
Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering de leden te betrekken bij het vinden van een oplossing 
voor dit probleem.  
 
  



Speerpunten Voorzitter 
In ons beleidsplan heb ik mij voorgenomen een aantal taken uit te 
gaan voeren dit jaar. Ik neem nu graag een moment om daarop te 
reflecteren. 

Volgens mij is het een publiekelijk geheim dat ik mijn 
bestuursjaar ben ingegaan als een diesel. Ik had in het begin moeite 
om in de verantwoordelijke rol te kruipen die je als voorzitter hebt. 
Hier heb ik dan ook zeker steken laten vallen. Toen ik echter eenmaal 
op gang was en door had wat er precies van me verwacht werd heb ik 
die positieve drive niet meer losgelaten. Ik hoop dan ook mijn 
bestuursjaar af te kunnen maken met dezelfde insteek als die ik nu 
heb. 

Een belangrijk punt voor mij was het bewaren van een goede 
sfeer binnen het bestuur. Volgens mij is dit prima gelukt. Ik denk dat 
het hier wel gepast is om compliment te maken naar mijn mede-
bestuursgenootjes. Ik heb het geluk te mogen samenwerken met een 
hele fijne en verantwoordelijke groep mensen die bij vlagen niet eens 
een voorzitter nodig schijnt te hebben. Er zijn weleens momenten van onenigheid geweest, maar ik 
heb altijd mijn best gedaan om op een zo goed mogelijke manier bij te dragen aan een oplossing. Ik 
hoop dat dit medeverantwoordelijk voor is geweest dat wij het afgelopen half jaar als een soepel 
draaiend bestuur hebben gefunctioneerd.  

Richting eerstejaars heb ik mijn best gedaan de vriendelijk en gastvrije sfeer van de FUF uit 
te stralen die ik in mijn eerste jaar heb ervaren en die er toen toe heeft geleid dat ik me meteen 
thuis voelde.  Volgens mij ben ik hier redelijk in geslaagd. Er is dit jaar een groep leuke nieuwe 
mensen ingeschreven bij de FUF van wie een aantal vaak in het hok te vinden is.  
Ik heb plaatsgenomen in Driftig, deze commissie loopt goed (voor meer zie 
Samenwerkingsverbanden).  
 
  



Speerpunten Secretaris 
Als secretaris heb ik tot nu toe mijn best gedaan om de taken die van 
mij verwacht worden zo goed mogelijk uit te voeren. Hoewel dit 
zeker niet foutloos is gebeurd, denk ik dat het zeker slechter had 
kunnen gaan. Het notuleren van bestuursvergaderingen gaat meestal 
goed, de post houd ik over het algemeen goed bij en de weekmail is 
vrijwel altijd op tijd. Ik heb wel hier en daar de neiging om wat veel 
hooi op mijn vork te nemen, wat ervoor zorgt dat ik soms ietwat 
slordig kan zijn en fouten maak die in het nadeel zijn van zowel de 
leden als de vereniging. Wel zijn dit fouten waar ik van leer en die me 
stap voor stap een effectievere secretaris en bestuurder maken.    

Een persoonlijk doel waar ik me mee bezig heb gehouden, is 
een nieuwe stap te zetten in het waarborgen van de privacy van onze 
leden. Dit heb ik gedaan door de website te beveiligen tegen 
willekeurige inschrijvingen. Het was namelijk zo dat iedereen die 
maar wilde zich op onze website kon registreren. Vanaf heden is het 
zo dat ieder lid een uniek account heeft, gekoppeld aan het 
lidnummer van het lid in kwestie. Zo zorgen we ervoor dat alleen leden bij de privacygevoelige delen 
van de website kunnen komen. 

Als voorzitter van de boekencommissie heb ik mijn best gedaan zoveel mogelijk aanbevolen 
en verplichte literatuur voor de bachelor en minor met korting beschikbaar te maken voor onze 
leden. Hoewel het functioneren van de commissie niet altijd vlekkeloos verloopt, ben ik wel blij te 
zeggen dat we toch elk blok de boeken op tijd aan kunnen bieden. 
 
  



Speerpunten Penningmeester 
Mijn functie als penningmeester doe ik mijns inziens goed. Ik ervaar 
wel enige nalatigheid bij mezelf wat betreft debiteuren. Gevolg van 
deze evaluatie is dat ik het komend halfjaar structureler te werk zal 
gaan. Ook heb ik verzaakt om een penningmeesterdag te 
organiseren, wat mogelijk voor onduidelijkheid heeft gezorgd bij 
nieuwe penningmeesters binnen commissies. 

Zoals al aangegeven bij doelstellingen financieel zijn er wat 
fouten gemaakt in de vorm en inhoud van de boekhouding. Dit blijkt 
voort te komen uit enige enige onwetenheid betreffend gnucash. Ik 
ga dit komend half jaar mijn best doen om alle aspecten van gnucash 
onder mijn vaardigheden te kunnen scharen. 

Er is het afgelopen half jaar een viertal meeloopdagen 
geweest. Deze waren over het algemeen vrij succesvol. Ondanks 
enige miscommunicatie met het departement en verschillende 
docenten heb ik aan meelopers kunnen laten zien hoe het er in hoorcolleges en werkcolleges aan 
toe gaat. Een probleem waar ik soms tegenaan loop is dat docenten soms snel instemmen met 
voorstellen maar op de dag zelf weinig tot geen belangstelling tonen voor de meeloopdag. 

Dit jaar ben ik ook verantwoordelijk voor het organiseren van MUF, ik heb plaatsgenomen in 
de commissie met STUFF leden in plaats van Wouter. Dit zal zoals gezegd plaatsvinden van 9 tot 11 
juni. 
 
 
 
 
 
 
  



Speerpunten Vicevoorzitter 
Ik heb aan het begin van dit jaar beloofd in de versus- en 
lescommissie plaats te nemen. Verder zou ik werken aan een 
huisreglement en enkele externe taken op me nemen. 
Aan het begin was het ons nog niet geheel duidelijk hoe mijn 
functioneren in detail tot stand zou komen. Gaandeweg werd 
dit steeds duidelijker. Ik voel me een topper in ons bestuur. 
Door mijn veelzijdigheid heb ik de ruimte om bij te springen 
waar dat nodig is. Aan de andere kant zie ik dat ik een vaste 
taak in bestuursvergaderingen krijg. Ik houd namelijk de agenda 
voor het bestuur bij. Andere taken voer ik vaak snel uit. 
De versuscommissie loopt gesmeerd. De activiteiten zijn niet 
heel erg verdiepend, maar wel drukbezocht. De commissie 
heeft grootse plannen voor de laatste activiteit. 
De lescommissie loopt ook prima. We krijgen redelijk wat 
aanvragen binnen en de omgang daarmee verloopt steeds soepeler. Verder is mijn taak in de 
commissie wat gewijzigd. In eerste instantie zou ik het contact met onze docenten onderhouden, 
maar ik heb me in een andere rol geschikt. Mijn vaste taken laten zich ook daar niet makkelijk 
omschrijven. 
Mijn laatste zwaartepunt lag bij het Huisreglement. Als het goed is kunnen we op de Halfjaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering stemmen over een nieuw HR. 
 
  



Speerpunten Commissaris Intern 
Mijn taken als commissaris intern heb ik over het algemeen 
goed uitgevoerd. Een van de dingen waarmee ik af en toe 
verzaakt heb is dat evenementen voor activiteiten niet altijd 2 
weken van tevoren online stonden vanwege plantechnische 
vergissingen. Dit is verholpen doordat we nu in 
bestuursvergaderingen de tijd nemen om te bespreken wat er 
op Facebook gezet moet worden. 
Het vullen van de commissies verliep ietwat moeizaam omdat 
de commissiemarkt de dag voor een eerstejaars tentamen 
was. Daarom heb ik later een momentje geprikt waarop 
eerstejaars naar het hok konden komen voor uitleg over 
commissies. Over het algemeen waren er niet zo veel 
aanmeldingen, waardoor ik veel mensen persoonlijk heb 
moeten benaderen. Alle commissies hebben momenteel 
voldoende leden.  

Nadat we een aantal groepen hadden opgeheven 
kwam er wat protest. Men kon zich echter wel aanmelden 
voor groepen. Dit is echter alleen voor de filmgroep gebeurd. Een probleem waar ik daarna 
tegenaan liep is dat zowel ik, als mijn voorgangers niet bij de facebook van de filmgroep konden. 
Daarnaast was het aantal aanmeldingen laag dus ik heb niet direct een nieuwe groep gestart. Ook 
door de drukte met het opstarten van de commissies, is de poging tot het opstarten van de 
filmgroep erbij ingeschoten. 

Begin dit jaar stonden de eerstejaars nog niet zo te springen om actief te worden bij de FUF. 
Bij kleinere activiteiten waren ze zelden in groten getale aanwezig. Wel kun je ze vaak in het hok 
vinden. Ook op grote activiteiten waren ze zeker aanwezig. Zo waren er vrij veel eerstejaars op het 
oktoberfeest en MYU. Ook bij het kerstdiner waren ze prima vertegenwoordigd. De lage opkomst bij 
kleinere activiteiten kwam onder andere doordat veel eerstejaars nog bij hun ouders woonden. Het 
betrekken van eerstejaars is dus redelijk gelukt, maar ik zie daar nog ruimte voor verbetering. Nu 
meer eerstejaars op kamers wonen, probeer ik ze steeds meer te betrekken bij de leuke activiteiten 
van de FUF door ze persoonlijk uit te blijven nodigen. 

De toneelgroep is inmiddels opgestart en het gaat de goede kant op. Ik heb een 
toezichthoudende rol, die ietwat afstandelijk is doordat ik via Ernö goed op de hoogte kan blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Nawoord 
Tot nu toe halen wij ontzettend veel plezier en voldoening uit het zijn van het bestuur van de FUF. 
Wij zijn dan ook van plan om de tweede helft van ons bestuursjaar met hetzelfde plezier en 
enthousiasme in te gaan. Natuurlijk hebben we tot nu toe tegenslagen te verduren gekregen, maar 
deze hebben ons niet uit het veld kunnen slaan en hebben ons er sterker en wijzer bovenop doen 
komen. We zijn ook zeker van plan om nog veel meer te leren van wat er ons te wachten staat.  
 
 
 

 

  



Bijlage 1: Activiteitenlogboek 
 
Hokontbijt op dansfeestdonderdag 
Datum: 15 september  
Locatie: FUF-hok 
Opkomst: Ca. 15  
Organisatie: Prima, er was ruimte om te dansen. 
Opvallend: - 
 
Filosofestival II: Filosofie & Liefde 
Datum: 17 september 
Locatie: Drift 21 
Opkomst: Ca. 60 
Organisatie: Prima. 
Opvallend: - 
 
Mastermoviemaandag 
Datum: 19 september 
Locatie: FUF-hok 
Opkomst: Ca. 15 
Organisatie: Prima. 
Opvallend: - 
 
Dolle disneydinsdag 
Datum: 20 september 
Locatie: FUF-hok 
Opkomst: Ca. 15 
Organisatie: Prima. 
Opvallend: - 
 
Ik ben toch zeker sinterklaas niet woensdag 
Datum: 21 september 
Locatie: FUF-hok 
Opkomst: Ca. 15 
Organisatie: Prima. 
Opvallend: - 
 
Kick-off barbecue 
Datum: 23 september 
Locatie: Griftpark 
Opkomst: 45 
Organisatie: Was wat ingewikkeld met de spullen weg krijgen bij het park maar liep uiteindelijk 
allemaal goed, verder niks speciaals. 
Opvallend: Liep vaak handhaving langs maar ze deden niks. 
 
Commissiemarkt 
Datum: 29 september 
Locatie: JKH 13s, 001 
Opkomst: Ca. 8, zonder mensen van stands 
Organisatie: Prima. 
Opvallend: Slechts 1 eerstejaars vanwege slechte planning op de dag voor een tentamen. 



Theemiddag 
Datum: 6 oktober 
Locatie: FUF-hok 
Opkomst: ca. 10 
Organisatie: Prima 
Opvallend: - 
 
Filosofisch café: Harde waarheid 
Datum: 11 oktober 
Locatie: Hofman 
Opkomst: Ca. 15 Fuffers 
Organisatie: Er was geen livemuziek, verder prima. 
Opvallend: Column van Ernö. 
 
Maandelijkse borrel: Bring Your Own Samoeraizwaard 
Datum: 12 oktober 
Locatie: Stichtse Taveerne 
Opkomst: 27 
Organisatie: Prima. 
Opvallend: Niemand had een samoeraizwaard mee. 
 
Bingo 
Datum: 19 oktober 
Locatie: Drift 23, 206 
Opkomst: 9 deelnemers, 16 mensen in totaal 
Organisatie: Verliep niet helemaal soepel op de dag zelf, maar is uiteindelijk goed gekomen. 
Opvallend: Wijcher won Jelmer en Joost, Marloes won Wouter, Mariet won Ernö, Floris won Imke. 
 
Commissieetentje 
Datum: 26 oktober 
Locatie: AL16 
Opkomst: Ca. 25 
Organisatie: We hadden geen aanmeldingen gedaan waardoor we niet goed boodschappen konden 
doen.  
Opvallend: Hier wordt een witboekje voor gemaakt. 
 
Studiemiddag 
Datum: 27 oktober 
Locatie: Drift 21, 105 
Opkomst: Ca. 10 verspreid over de dag 
Organisatie: Het contact met werkgroepdocenten verliep slecht. 
Opvallend: Slechts 2 eerstejaars en geen werkgroepdocenten. 
 
Toneelinfomomentje 
Datum: 27 oktober 
Locatie: Vergaderhok 
Opkomst: Ca. 15 
Organisatie: Prima. 
Opvallend: - 
 
 



Dutjeswoensdag 
Datum: 2 november 
Locatie: FUF-hok 
Opkomst: 8 verspreid over de dag 
Organisatie: Prima. 
Opvallend: Er is geslapen. 
 
Oktoberfeest: Op zoek naar God, odz: Alles of Nietzsche 
Datum: 7 november 
Locatie: Diner bij Mick o’Connels en feest bij Bodytalk 
Opkomst: 32 man bij het eten en zo’n 60 man op het feest 
Organisatie: Verliep goed ondanks dat er last minute een man minder was. 
Opvallend: 14 docenten en 25 eerstejaars waarvan een redelijk deel tot het einde bleef. Bodytalk 
was helaas niet zo blij met de overlast aan het einde van de avond. 
 
Filosofisch Café: Topsport 
Datum: 8 november 
Locatie: Hofman 
Opkomst: Slechts 4 fuffers 
Organisatie: Prima. 
Opvallend: Column van Maarten en muziek van Wijcher. 
 
Maandelijkse borrel: Vindt uit 
Datum: 9 november 
Locatie: Stichtse Taveerne 
Opkomst: 17 
Organisatie: Prima. 
Opvallend: Er waren helemaal geen eerstejaars 
 
Sportactiviteit: Gymles 
Datum: 18 november 
Locatie: Gymzaal aan de schoolstraat 
Opkomst: 7 
Organisatie: Er was niet gedacht aan het meenemen van ballen waardoor een deel van de geplande 
activiteiten niet kon doorgaan. 
Opvallend: Opkomst was erg laag. 
 
Cultuuractiviteit: Sound of Silence 
Datum: 23 november 
Locatie: Het Noordbrabants museum 
Opkomst: 7 
Organisatie: Prima 
Opvallend: Lage opkomst, waarschijnlijk doordat het tijdens colleges was. 
Paperworkschop i.s.m Incognito 
Datum: 25 november 
Locatie: Drift 21, 1.09 
Opkomst: 25 
Organisatie: Slecht gepland door Incognito, was tijdens een eerstejaarscollege van CKI. 
Opvallend: - 
 
 



Versus: Dit was mijn spreekbeurt 
Datum: 1 december 
Locatie: Drift 25, 303 
Opkomst: 23 
Organisatie: Goed, alleen de bekertjes waren eerst vergeten maar dat is snel en goed opgelost. 
Opvallend: De spreekbeurten van Bas, Maarten, Jonathan en Imke waren erg leuk. Ook de 
powerpoints van Joost, Maarten en Imke waren erg leuk. Aan het einde bleek iedereen een winnaar. 
 
Karaoke 
Datum: 2 december 
Locatie: Weerdzicht 
Opkomst: 7 
Organisatie: Prima.  
Opvallend: Lage opkomst, vermoedelijk omdat het de vrijdag was voor het weekend waarin veel 
mensen sinterklaas vieren. 
 
SinterFUF 
Datum: 6 december 
Locatie: Nijenheim 2249 
Opkomst: 17, 19 deelnemers 
Organisatie: Prima. 
Opvallend: Er waren helaas 2 mensen zonder surprise op de avond zelf omdat 2 mensen last minute 
toch niet konden komen. Dank aan Émile voor het openstellen van zijn huis. 
 
Dryadeactiviteit: Geloof door de ogen van een mormoon 
Datum: 7 december 
Locatie: Drift 21, 105 
Opkomst: 19 
Organisatie: Prima. 
Opvallend: De organisatie had friet geregeld wat echt heel chill was. 
 
Filosofisch café: Porno is prima 
Datum: 13 december 
Locatie: Hofman 
Opkomst: Ca. 30 FUFers 
Organisatie: Prima, alleen geen livemuziek. 
Opvallend: Vet veel FUFfers. Column van Joost. 
 
Maandelijkse borrel: kerst 
Datum: 14 december 
Locatie: Stichtse Taveerne 
Opkomst: Ca. 20 
Organisatie: Prima. 
Opvallend: - 
 
  



Docentencafé: Teamsport, samenleving en filosofie met Wouter Kalf 
Datum: 20 december 
Locatie: Mick o’Connels 
Opkomst: 11 
Organisatie: Er waren wat problemen met de powerpoint die Wouter niet gemaild had en er was 
geen laptop beschikbaar waar de kabel voor de tv in paste. Uiteindelijk kwam het goed omdat Lars 
zijn laptop mee had. 
Opvallend: Geen foto’s. 
 
Kerstdiner 
Datum: 21 december 
Locatie: Barracuda 
Opkomst: 32 
Organisatie: Top. 
Opvallend: Het eten was erg lekker. 
 
Kerstfeest 
Datum: 21 december 
Locatie: Barracuda 
Opkomst: Ca. 34 
Organisatie: Prima. 
Opvallend: Alle eerstejaars gingen al heel vroeg weg. 
 
Kerstfilmmiddag 
Datum: 22 december 
Locatie: FUF-hok 
Opkomst: Ca. 15 
Organisatie: Prima. 
Opvallend: - 
 
Filosofisch café: Existentialisme in de roman 
Datum: 10 januari 
Locatie: Hofman 
Opkomst: Ca. 15 FUFfers 
Organisatie: Prima. 
Opvallend: - 
 
Maandelijkse borrel: Nieuwjaarsborrel 
Datum: 11 januari 
Locatie: Stichtse Taveerne 
Opkomst: Ca. 20 
Organisatie: Prima. 
Opvallend: Ernö was jarig. 
Bierproeverij 
Datum: 16 januari 
Locatie: SVO-bar 
Opkomst: 20 waarvan 18 bier kwamen proeven. 
Organisatie: Prima. 
Opvallend: Bedankt Herman voor de lekkere biertjes en de leuke verhaaltjes erbij. 
 
 



Sportactiviteit: Trampolinespringen 
Datum: 18 januari 
Locatie: Jumpsquare 
Opkomst: 12+1 huisgenoot van Lars. 
Organisatie: Prima. 
Opvallend: Het was erg ver fietsen. 
 
Pre-Mid-Years-Uitje-Party 
Datum: 24 januari 
Locatie: FUF-hok 
Opkomst: Ca. 15  
Organisatie: Prima. 
Opvallend: Als je langs kwam, kreeg je te horen in welk team je zat. 
 
Studiemiddag 
Datum: 24 januari 
Locatie: Drift 25 102 
Opkomst: Ca. 10 
Organisatie: Prima. 
Opvallend: - 
 
MYU: FUF’s next religion 
Datum: 3,4,5 februari 
Locatie: Wintelre 
Opkomst: 36 
Organisatie: We hadden een aantal dingen niet helemaal duidelijk van te voren, maar dat is 
uiteindelijk allemaal opgelost. 
Opvallend: De moslims (Fieke, Floris, Fabian, Boet, Gijs en Cynthia) zijn eerste geworden. Ook waren 
er mensen eerder op locatie dan bestuur. 
 
Filosofisch café: De dokter als filosoof 
Datum: 7 februari 
Locatie: Hofman 
Opkomst: Ca. 12 FUFfers 
Organisatie: Prima. 
Opvallend: - 
 
Gala 
Datum: 7 februari 
Locatie: Stairway 
Opkomst: Ca. 15 FUFfers 
Organisatie: Prima 
Opvallend: - 
 
  



Spelletjesmiddag 
Datum: 9 februari 
Locatie: Asbesthok 
Opkomst: Slechts 2 mensen die spelletjes speelden. 
Organisatie:  
Opvallend: De mannenmiddag, waar veel FUFfers waren, was op hetzelfde moment. Hierdoor was 
het erg rustig. De mensen die in het hok kwamen hadden over het algemeen geen tijd of zin in 
spelletjes. 
 
Versus: Verkiezingsdebat 
Datum: 15 februari 
Locatie: Drift 23 206 
Opkomst: 21  
Organisatie: Het lokaal was last minute opeens anders, maar dat is goed opgevangen. Verder prima. 
Opvallend: Martijn heeft gewonnen en is nu de trotse bezitter van de Versuswisselbeker. 
 
Maandelijkse borrel: Love is all you need 
Datum: 15 februari 
Locatie: Stichtse Taveerne 
Opkomst: Ca. 30 
Organisatie: Prima. 
Opvallend: - 
 
Cultuuractiviteit: Wittgenstein’s Mistress 
Datum: 21 februari 
Locatie: Theater Kikker 
Opkomst: 18 
Organisatie: Prima. 
Opvallend: De aanmeldingen liepen in het begin niet zo snel. Gelukkig kon de deadline nog iets 
opgeschoven worden waardoor er alsnog vrij veel aanmeldingen waren 
 
 
  



 Begroot 
2015-2016 

Overige 
Inkomsten 

 
Uitgaven 

 
Saldo 

Afgerond     

Bestuurskleding 250  250 0 
Commissieaftrap 150  144.35 5.65 

Commissievoorlichting 25  0 25 
Constitutieborrel 600  573.1 26.9 

Contributie u-fonds 30  30 0 
Sinterklaasactiviteit 20  0 20 

Contributie VIDIUS 45  45 0 
     

Niet afgerond     

Oktoberfeest 600 100 284.89 415.11 
Almanak 150   150 

ALV 150  79.81 70.19 
Dies 150   150 

Bankkosten 250  88.86 161.14 
Borrels 50  35 15 

Reiscommissie 400 3600 3915.25 81.75 
Cultuurcommissie 50 70.5 175 54.5 

Docentencafecommissie 400  8 392 
Dryadecommissie 700  56.15 643.85 

EindejaarsBBQ 250   250 
Familiedag reservering 75   75 

Feestcommissie 200  100 200 
Hok activiteiten 60 6 48.17 17.83 
Initiatievenpot 200 455 707.2 -52.02 

Inventaris 350  20 330 
Kookcommissie 150  0 150 

KvK kosten 40   40 
Liftcommissie 100   100 

Merchandisecommissie 20   20 
MYU 300 1440 2215.05 -475.05 
MUF 150   150 

Open podium 200   200 
Promotie 50   50 

Reservering Lustrum 250   250 
Sportcommissie 50  205.06 -107.06 

Symposiumcommissie 800   800 
Toneelgroep 300   300 

Versus 100  8.81 91.19 
Voorraad 50   50 

Website 100   100 
Onvoorzien 905   905 



Kick-off activiteit 250 20 324.41 -54.41 
     

8720 5671.5 8989.7 5578.43 
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Financieel overzicht 
 
Overzicht inkomsten 2016-2017 

Inkomsten Begroot Werkelijk Te ontvangen Verwacht totaal 
Restant 16-17 3000  3107,65* 3107,65 
contributie 3000 3894,5 200* 4094,5 
Subsidie departement 1900 2070  2070 
Algemene sponsoring 200  200 200 
filosofielessen 700   1080 
Bijdrage Stichtse 250  250 250 
Totaal 9050 5964,5 3757,65 10802,15 

*betreft een schatting 



Periode 1: 5 sep - 11 nov   
Opmerkingen  

34  26-28 aug  Introductiekamp   
35       
36  5-6 sep  Introductie Faculteit   
37  13-sep.  Filosofisch Café   
37  14-sep.  Wissel-ALV   
37  14-sep.  Maandelijkse Borrel   
37    Hokontbijt op dansfeestdonderdag   
37  17-sep.  Filosofestival   
38  19-sep.  Mastermoviemaandag   
38  20-sep.  Dolle Disneydinsdag   
38  21-sep.  Ik ben toch zeker sinterklaas niet woensdag   
38  23-sep.  BBQ-eerstejaars   
39  29-sep.  Commissiemarkt   
40  6-okt.  Theemiddag   
41  11-okt.  Filosofisch Café   
41  12-okt.  Maandelijkse Borrel   
42  19-okt.  Bingo   
43  26-okt.  Commissie-etentje   
43  27-okt.  Studiemiddag   
44  2-nov.  Hokactiviteit Tentamenweek  
45  7-11 nov   Reflectieweek  
45  7-nov.  Oktoberfeest   
45  8-nov.  Filosofisch Café   
45  9-nov.  Maandelijkse Borrel   
       

Periode 2: 14 nov - 3 feb   
Opmerkingen  

46  18-nov.  Sportactiviteit   
47  23-nov.  Cultuuractiviteit   
47  25-nov.  Paperworkshop   
48  1-dec.  Versus   
48  2-dec.  Karaoke   
49  6-dec.  SinterFUF   
49  7-dec.  Dryadeactiviteit   
50  13-dec.  Filosofisch Café   
50  14-dec.  Maandelijkse Borrel   
51  20-dec.  Docentencafé   
51  21-dec.  Kerstdiner+feest   
51  22-dec.  Kersthokactiviteit   
52    X Kerstvakantie  
1    X Kerstvakantie  
2  10-jan.  Filosofisch Café   
2  11 jan.  Maandelijkse Borrel   
3  16-jan.  Bierproeverij   
3  18-jan.  Sportactiviteit   
4  24-jan.  hokactiviteit Tentamenweek  
4  24-jan.  Studiemiddag   
5  30-jan - 3-feb   Reflectieweek  
5  3-4-5 feb  MYU   



Periode 3: 6 feb - 13 apr   
Opmerkingen  

6  7-feb.  Filosofisch Café   
6  7-feb.  Gala   
6  9-feb.  Spelletjesmiddag   
7  15-feb.  Versus   
7  15-feb.  Maandelijkse borrel   
8  21-feb.  Cultuuractiviteit   
9  27-feb.  Cartoonmaandag   
9  28 feb.  Pixardinsdag   
9  1-mrt.  Hokontbijt op woensdag   
9  2mrt.  Duistere donderdag   
9  3mrt.  Visserige vrijdag   

10  8-mrt.  Maandelijkse borrel   
10  9-mrt.  Dryadeactiviteit   
11  14-mrt.  Filosofisch Café   
11  15-mrt.  H-ALV   
12  20-mrt.  Sportactiviteit   
12  21 maart  Bestuursvoorlichting   
12  24-mrt.  Cultuuractiviteit   
13  27-mrt.  Docentencafé   
13  30-mrt.  Studiemiddag   
13  30-mrt.  open podium   
14  4-apr.  Studiemiddag   
14    Hokactiviteit Tentamenweek  
15  10-14 apr   Reflectieweek  
15  11-apr.  Filosofisch Café   
15  12-apr.  Maandelijkse Borrel   
16  15-22 apr  Studiereis   
       

Periode 4: 24 apr - 30 jun   
Opmerkingen  

17  24-apr.  Versus   
18  2-mei  Diesfeest   
18  3-mei  Diespicknick   
19  9-mei  Filosofisch Café   
19  10-mei  Maandelijkse Borrel   
20  15-mei  Docentencafé   
20  18-mei  Sportactiviteit   
20  20-21 mei  Liftwedstrijd   
21  23-mei  Cultuuractiviteit   
21  26-27 mei  Toneelvoorstelling   
22  31-mei.  Symposium   
23  6-jun.  Dryadeactiviteit   
23  9-10-11 jun.  MUF   
24  13-jun.  Filosofisch Café   
24  14-jun.  Maandelijkse Borrel   
25  22-jun.  Docentendiner   
26    Studiemiddag   
26  30-jun.  Eindejaarsbarbecue   
27  3-jul.  X Vakantie  



Periode 1: 4 sep - 10 nov   
Opmerkingen  

34  30-aug - 1-sep  Introkamp   
41  11-okt.  Dryade-activiteit   
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