Notulen
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
BESTUUR VAN DER LANS, 13 SEPTEMBER 2017

Notulisten: Ernö Groeneweg en Cynthia Zwijnenburg

AGENDA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Welkomstwoord en opening
Mededelingen kascommissie, Raad van Advies en kiescommissie
Goedkeuren notulen van de bijzondere ledenvergadering van 8 mei jl.
Huishoudelijk reglement
Jaarverslag van het 27e bestuur
Beleidsplan van het 28e kandidaat‐bestuur
Ingediend agendapunt: casinocommissie
Ingediend agendapunt: de FUF vegetarisch
Presentatie tegenbestuur
Stemming kandidaat‐bestuur
Wisselceremonie
W.V.T.T.K.
Rondvraag en afsluiting

AANWEZIGEN
Bestuur
XXVII

Wouter van der Lans (voorzitter), Ernö Groeneweg (secretaris), Jelmer Pieter Visser
(penningmeester), Joost van der Putten (vicevoorzitter), Imke Falkena (commissaris intern).

Kandidaat‐
bestuur
XXVIII

Anne Pol (kandidaat‐voorzitter), Cynthia Zwijnenburg (kandidaat‐secretaris), Boet Bruijniks
(kandidaat‐penningmeester), Renée Bos (kandidaat‐commissaris intern), Jasmijn Meereboer
(kandidaat‐commissaris onderwijs).

Leden

Émile van Bergeijk, Sarah Berger, Marloes Biel, Mariet de Boer, Marnix Deurloo, Wijcher van
Dijk, Michiel Esseling, Gijs van der Gun, Fabian Hoekman, Harm Hoffman, Floris van Houten,
Giordano Ierna, Maarten Jansen, Bas Keuning, Roos van Leeuwen, Elbrich Lutgendorff,
Naomi Mak, Lars van der Miesen, Lucas van Opstal, Maarten Peels, Aimée de Sévaux,
Jonathan Steinebach, Gijs van der Tas, Albertjan Telgenhof, Inez Tempels, Berenike Timm,
Roger van Tuijl, Angie Urlings, Max Velner, Seb Vermeulen, Richard Vink, Jobke Visser,
Joshua Vissers, Lily de Waal, Lotte Zijlstra.

In deze notulen zal iedereen genoemd worden onder diens voornaam, met uitzondering van de volgende
gevallen: Gijs van der Gun wordt Gijs G, Gijs van der Tas wordt Gijs T.

I. WELKOMSTWOORD EN OPENING
Wouter van der Lans opent de vergadering om 17:33u.
Wouter

Beste allemaal! Gezien we om half zes wilden beginnen en een volle agenda hebben, stel ik
voor dat we van start gaan! Er komen vast nog mensen binnen, maar die sluiten dan wel
aan. Welkom allen bij de jaarlijkse wissel ALV van de FUF! Leuk om jullie te zien. Op de
agenda staan nog wat puntjes. Eerst de mededelingen van de kascommissie en de raad van
advies, we hebben wat ingediende puntjes van leden en er moet natuurlijk gekeken worden
naar een jaarverslag en een beleidsplan!

Ernö

Je vergeet het HR.

Wouter

Oh ja, en natuurlijk het HR dat we willen instemmen. Een bijzonder welkom aan de grote
hoeveelheid eerstejaars! Leuk dat jullie er zijn. Dan nog een huishoudelijke mededeling: er is
bier, dit mag gedronken worden mits jullie tactische momenten kiezen om het te pakken. Ik
luid bij dezen NU een biermoment in!

De leden laten zich dit geen tweemaal zeggen. Onder luid geroezemoes begeeft men zich naar de
dranktassen en bewapent men zich met gemiddeld zeker twee Klok per persoon.
Wouter

Die biermomenten mogen wat sneller! Als je je bier op hebt, deponeer het blik dan in de
vuilniszakken.

Joost

Maar ook op een tactisch moment!

Wouter

Inderdaad, ook daarvoor komen momenten. Voor de algehele verloop van deze vergadering
wil ik een aantal dingen met jullie afspreken. Als iemand aan het woord is, laat je diegene
rustig uitpraten! Ik zal er als leider van de vergadering voor zorgen dat mensen niet te lang
zinloos aan het woord zijn. Als er iemand praat, dan is de rest stil! Geroezemoes werkt heel
afleidend en we willen de vergadering graag makkelijk houden. Achter mij zien jullie de
agenda geprojecteerd. We gaan dan nu door naar het eerste agendapunt!

II. MEDEDELINGEN
In de powerpoint zijn traaglopende animatie‐effecten toegevoegd, waar de zaal hartelijk om moet lachen.
Wouter

Dat loopt lekker vlot zo… Nou ja, we beginnen dus zoals we na lang wachten kunnen zien
met de mededelingen. De kascommissie heeft me verzocht de raad van advies het eerst aan
het woord te laten. Gio?

Giordano

Hallo. Ik ben de voorzitter van de RvA. Op de halfjaarlijkse ALV hebben we de veranderingen
in onze geleding al besproken. Verder hebben we eigenlijk niet zoveel mede te delen, naast
dat wij ons natuurlijk hebben bemoeid met de voorbereidingen van het jaarverslag en het
beleidsplan. Beide zijn goed verlopen. Zijn er nog vragen aan de RvA?

Floris

Gio, wat is de RvA nou eigenlijk?

Giordano

De RvA, of raad van advies, is een onafhankelijk orgaan dat het bestuur voorziet van
gevraagd en ongevraagd advies. Ook treden we op als mediator tussen het bestuur en de
geleding van de FUF.

Wouter

Dankjewel Gio, dat was nuttig om te horen! Nu weet iedereen weer wat de RvA precies is.
Dan kunnen we het woord geven aan Floris, namens de kascomissie.

Floris

Goedemiddag allemaal. Ik ben van de kascommissie, maar ik ben niet de voorzitter want die
kon er helaas vanmiddag niet bij zijn. Wij controleren de kas op de correctheid van uitgaves
en administratie daaromtrent. Daarbij zijn wij slechts controlerend en geven we geen
waardeoordeel. In vergelijking met voorgaande jaren zijn we dit jaar strikter met boekingen
geweest, niet alleen met de totalen. Bij de eerste kascontrole was er veel aan te merken,
dus was er vorige week een tweede sessie om de penningmeester de ruimte te gunnen om
dat te verbeteren. Wat de inhoud betreft: de eindbedragen kloppen niet overal naar ons
oordeel. Vaak gaat het om een klein verschil, maar soms, zoals bij de feestkas, om een
groter verschil. Dit komt in het geval van de feestkas doordat het introkamp niet is
ingeboekt. Sommige boekingen waren onduidelijk. We hebben helaas niet overal
verduidelijking op weten te krijgen. Bijvoorbeeld: er was een kasstorting gedaan met toneel
zonder een specifiek bedrag. Ook was de initiatievenpot gebruikt, maar was het nogal
onoverzichtelijk hoeveel geld er is omgegaan en hoeveel er nog in de pot zat. De tweede
sessie ging veel beter. Er waren nog wel wat foutieve boekingen. Soms stonden er de
uitgaven, soms de inkomsten, wat een irreëel beeld gaf. Daarnaast was er sprake van
ontbrekende bonnen, van zo’n 20 á 30 uitgaves. Ook waren er weleens bonnen voor bier en
cola samen met andere boodschappen meegeboekt. Deze bedragen zullen worden
teruggevorderd. Sommige bonnen waren ook verkeerd genummerd, maar dat is nu gelukkig
opgelost. Sommige boekingen waren ook in de algemene voorzieningen gedaan, wat
natuurlijk iets is dat alleen de ALV mag beslissen. Het meeste daarvan is teruggeboekt, op
eentje na. Debiteurenpunt: de mensen waar de FUF nog geld van krijgt. Dit is heel
onduidelijk bijgehouden. Sommige debiteuren ontbraken zelfs volledig. Het is moeilijk na te
gaan wat we nog moeten ontvangen. Tijdens de laatste controle bleek dat er nog geen
posten waren gesloten. Ook waren gesloten posten van voorgaande jaren heropend.
Drankjes van matchingsborrels moeten gedeclareerd worden bij het departement, wat niet
is gebeurd. Ook waren er slordigheden bij geld dat van leden binnenkomt en ontbraken er
betalingen in de boekhouding. Dit was bij tweede controle volledig gecorrigeerd.
Verschillende bedragen bij individuen zonder rechtvaardiging. Slordigheid heeft de
kascommissie tot onvolledig werk gedwongen. Soms was het duidelijk wat er misging, maar
soms ook niet. Dat was inhoud, vragen?

Marloes

Ik heb geen verstand van financiën maar… is een tekort van 720 niet wat veel?

Floris

Het is een teveel, geen tekort.

Maarten

Die heeft er inderdaad geen verstand van…

Max

Hoeveel van de fouten kan nog rechtgezet worden?

Floris

Sinds de vorige controle is er vast veel rechtgezet.

Jelmer

95% is wel rond nu, ja.

Gijs G

Dus de bedragen kloppen nu?

Jelmer

Yep.

Floris

Verdere vragen? Oké, dan nog een laatste opmerking: dit is niet alleen Jelmers probleem
geweest. Er zijn ook verkeerde bonnen aan hem doorgegeven door de leden. Als je geld
uitgeeft voor de FUF, dan moet je dat correct declareren! Een pinbon of een bankafschrift is
géén bon! Dank u wel.

Wouter

Dank je wel, Floris. Dat was misschien geen heel mooi verhaal, maar ik kan jullie verzekeren
dat Jelmer hard heeft gewerkt om alles op orde te krijgen.

Ernö

De volledige up‐to‐date begroting zit in jullie uitgeprinte documentenstapels!

Wouter

Mocht er alsnog iets niet kloppen, dan is Jelmer natuurlijk bereid om dat nog op te lossen.
Let us know! Als er verder geen vragen zijn, dan hebben wij nog een mededeling vanuit het
bestuur: Fabian Hoekman en Roos van Leeuwen nemen vandaag plaats in de kiescommissie.
Dit hebben wij gedaan om bij stemmingen een objectieve teller te hebben. Er wordt
vandaag tweemaal gestemd, namelijk op het HR en op het kandidaat‐bestuur, en Fabian en
Roos zullen deze stemmen gaan tellen. Hartelijk dank voor jullie inzet! Is de ALV het hiermee
eens? Of zijn er mensen het niet eens met het idee van een kiescommissie?
Er klinken louter instemmende geluiden vanuit de zaal

Wouter

Oké! Dan is de kiescommissie bij dezen aangesteld. Dat was het voor de mededelingen van
vandaag. Ik geef het woord graag aan vicevoorzitter Joost van der Putten om het HR door te
spreken…

Joost

Nee, nee, eerst de notulen van vorige keer!

Wouter

Oh, sorry. Ik vergis me. Dan eerst de notulen van de Bijzonder ledenvergadering van 8 mei
jongstleden.

III. GOEDKEURING NOTULEN BIJZONDERE LEDENVERGADERING 8 MEI
Floris

Wacht even, klopt dat wel? Zijn de notulen van de halfjaarlijkse ALV goedgekeurd tijdens de
BLV?

Wouter

Jazeker.

Émile

Dat is procedureel goed gegaan, maar er had wel beter over gecommuniceerd kunnen
worden. Het was niet duidelijk dat het om een reguliere ALV ging.

Wouter

Ik snap wat je bedoelt, maar volgens mij verloopt de procedure van een BLV exact hetzelfde
als die van een ALV.

Floris

Het idee van een BLV is in het leven geroepen voor het bespreken van zaken als de statuten
of het HR. Het was daarbij niet duidelijk dat de notulen van de halfjaarlijkse ALV
goedgekeurd zouden worden.

Joost

Dan noemen we een BLV vanaf nu toch ook gewoon een ALV?

Fabian

Daar stem ik niet mee in. Als je een BLV aankondigt, dan is het omdat dat een vergadering is
die over een specifiek ding gaat. Het lijkt me duidelijk dat 90% van de FUFers er niet heen
gaat. Je kan je dan dus wel bedenken dat het handiger is om de notulen van de voorgaande
ALV tot de volgende ALV uit te stellen.

Wouter

Dat vind ik een goed punt, maar misschien is het niet heel handig om het hier nu over te
hebben. Een betere communicatie is in ieder geval een beginpunt. Wij dachten dat het

gewoon kon, dus onze excuses voor de onduidelijkheid. Ik wil het wel graag hebben over de
notulen van de BLV, als we deze kunnen goedkeuren? Geen op‐ of aanmerkingen?
De leden laten weinig van zich horen.
Wouter

Mooi zo, dan geef ik nu écht het woord over aan Joost en gaan we over naar het
huishoudelijk reglement!

IV. HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Joost

Zoals de meesten van jullie wel weten, zijn wij dit jaar bezig geweest met het opstellen van
een huishoudelijk reglement voor onze vereniging. We hebben het er op de halfjaarlijkse
ALV al over gehad, er is vervolgens een BLV geweest voor input en we hebben ook nog input
over de mail en in persoon van verscheidene leden mogen ontvangen. Op dit moment wil ik
eerst stemmen over welke versie van het HR we gaan stemmen. Er is een versie waarin de
kascommissie en de raad van advies hun eigen leden mogen kiezen, en er is een versie
waarin dit met goedkeuring van de ALV geschiedt. Zijn er hierover vragen?

Ernö

Ter verduidelijking: versie 1 is de versie mét het artikel waarin staat dat de ALV stemt over
de geleding van de kascommissie en de raad van advies, versie 2 is de versie zonder dat
artikel, waarbij de kascommissie en de raad van advies dus autonoom kunnen besluiten over
hun geleding.

Marloes

Ik heb het gevoel dat dit in strijd is met de statuten… Laat me even zoeken.

Mariet

Worden die stemmen dan ook geteld door de kiescommissie?

Joost

Zoals je hebt kunnen lezen, is het de bedoeling dat wanneer het huishoudelijk reglement
van kracht is er aan het begin van iedere ALV een kiescommissie wordt aangesteld. Deze
kiescommissie telt alle verbale en geschreven stemmingen. Of in een kort antwoord op je
vraag: ja.

Marloes

Oké, het is in strijd met een versie van de statuten die niet is ingestemd. Niks aan de hand
dus.

Maarten

Ik snap er helemaal niks van.

Marloes

Wil je uitleg?

Maarten

Nah.

Joost

Oké, ik denk dat we maar gewoon moeten beginnen met stemmen. Handen omhoog als je
stemt voor versie 1, en je dus vindt dat de kascommissie en de raad van advies hun keuzes
wat betreft geleding moeten laten goedkeuren door de ALV.

De handen gaan omhoog. Kiescommissielid Fabian Hoekman telt de stemmen en fluistert ze door aan
voorzitter Wouter van der Lans.
Joost

Dan nu de handen omhoog als je stemt voor versie 2, waarin de kascommissie en de raad
van advies hun geleding autonoom mogen bepalen.

De handen gaan wederom omhoog. Kiescommissielid Fabian Hoekman telt de stemmen en fluistert ze door
aan voorzitter Wouter van der Lans.
Wouter

Oké, als het geroezemoes kan stillen dan kan ik jullie de uitslag vertellen. De kiescommissie
telde 28 stemmen voor versie 1 en slechts 6 voor versie 2. Dit houdt in dat we zullen
stemmen over het van kracht gaan van versie 1, waarin het dus zo is dat de kascommissie en
de raad van advies hun geleding moeten overleggen met de ALV. Helaas zijn we er dan nog
niet. Tijdens de halfjaarlijkse ALV en de BLV is er al gediscussieerd over het huishoudelijk
reglement en we hebben iedereen uitgebreid de kans gegeven om commentaar te leveren.
We hebben daarom ook besloten dat er hier nu geen ruimte meer is om inhoudelijk over het
huishoudelijk reglement te discussiëren. Wel willen we graag versie 1 goed‐ of afkeuren.
Mocht het huishoudelijk reglement hier nu niet worden ingestemd, dan dragen wij het over
aan het kandidaat‐bestuur, mits zij worden ingestemd. Graag wil ik dan nu een tweede
stemming in het leven roepen. Handen omhoog als je vindt dat het huishoudelijk reglement
ingestemd moet worden.

De handen gaan omhoog. Kiescommissielid Fabian Hoekman telt de stemmen.
Wouter

Dank jullie wel. Dan zou ik nu graag de handen zien van de mensen die het huishoudelijk
reglement zoals het er nu ligt niet ingestemd willen zien.

De handen gaan omhoog. Kiescommissielid Fabian Hoekman telt de stemmen en fluistert ze door aan
voorzitter Wouter van der Lans. Lid Marnix Deurloo staat op om bier te halen.
Wouter

Marnix, ik heb aan het begin iets gezegd over een tactisch moment kiezen om bier te halen.
Dit is geen voorbeeld van een tactisch moment! Daarbuiten: met 35 stemmen voor en 3
stemmen tegen, is het huishoudelijk reglement bij dezen van kracht!
Er klinkt een applaus.

Wouter

Dan wil ik nog een extra applausje vragen voor Joost, om hem hartelijk te bedanken voor
alle tijd die hij in dit project heeft gestoken!
Het applaus klinkt wederom, maar nu gericht naar vicevoorzitter Joost van der Putten.

Wouter

Nog een laatste opmerking: het huishoudelijk reglement kan altijd makkelijk aangepast
worden, gezien het niet wettelijk bindend is zoals de statuten dat zijn. Laat het bestuur
vooral weten als je het huishoudelijk reglement ter sprake wilt stellen op een toekomstige
ALV en dat zal gebeuren. Als er dan geen verdere op‐ of aanmerkingen zijn dan wil ik nu
graag door naar het doorspreken van ons jaarverslag… Maar eerst een bierronde!
Men snelt zich naar de stapels Klok‐bier aan de voorzijde van de zaal.

V. JAARVERSLAG BESTUUR XXVII
Wouter

Als men weer vlug plaats kan nemen, dan gaan we verder. Afgelopen jaar zijn wij het
bestuur van de FUF geweest. We hebben hier enorm veel plezier aan beleefd. Er is met
terugwerkende blik wel het een en ander misgegaan, waarvoor ik even een moment wilde
nemen om onze excuses daarvoor aan te bieden. Ik denk en hoop dat we de vereniging wel
gezond hebben achtergelaten. Alle noemenswaardigheden staan in het jaarverslag, wat we
nu gaan bespreken. Zoals gebruikelijk beginnen we met een algemene spelling‐ en
grammaticacheck. Neem hiervoor nu het moment, want er is hierna geen ruimte meer voor.

In de afwezigheid van een bepaalde grammaticagerichte FUFer blijft het angstvallig stil in de zaal.
Wouter

Niets? Oké, dat scheelt weer. Nog een klein dankwoord naar Ernö voor de vormgeving,
waarna we snel de inhoud induiken. Als een pagina is afgerond, dan blikken we er niet meer
op terug! Allereerst het voorblad. Zijn hier vragen of opmerkingen?

Marloes

Goeie foto!

Lars

Waar koop je zo’n hemd?

Joost

Dit hemd komt van de Suitable aan de Oudegracht.

Fabian

Heeft die boom wel consent gegeven?

Wouter

Ik moet bekennen dat we het hem niet expliciet hebben gevraagd.

Fabian

Ja, dat kan eigenlijk niet he…

Wouter

Dan kunnen we door naar de inhoudsopgave. Geen op‐ of aanmerkingen? Dan het
voorwoord, wie biedt?
Lid Wijcher van Dijk betreedt de zaal en mag een daverend applaus in ontvangst nemen.

Giordano

Wat wordt er precies bedoelt met de ‘jaarlijkse algemene vergadering’?

Wouter

Ik krijg te horen dat de wissel ALV volgens de statuten de jaarlijkse vergadering is. Op pagina
5 klopt trouwens de volgorde niet helemaal…

Ernö

Die klopt wel, dat heb ik aangepast.

Wouter

Oh, oké die klopt dus wel! Dan gaan we door naar de doelstellingen algemeen. Brand los!
Er wordt amper losgebrand.

Wouter

Oké, dan gaan we door naar pagina 7.

Marloes

Hoe staat het met de witboeken?

Imke

Het enige witboek dat nog geen update heeft gehad van de afgelopen twee jaar is het
witboek van het introkamp. Hier wordt aan gewerkt.

Fabian

Heeft de almanakcommissie een witboek?

Imke

Ja!

Fabian

Is de almanak er al?

Wouter

Dit komt nog aan bod!

Albertjan

Het witboek van de kookcommissie komt er ook aan, daar ben ik nog mee bezig.

Wouter

Oké, die komt dus ook nog. Dan kunnen we door naar de Doelstellingen Verdiepend op
pagina 8. Opmerkingen?
Er zijn geen opmerkingen hoorbaar.

Wouter

Oké, dan gaan we naar pagina 9.

Fabian

Rustig aan, ik moet ‘m nog lezen!

Wouter

Dat had je van tevoren moeten doen. Als er geen verdere vragen zijn, wil ik wel de
jaarvertegenwoordiging even toelichten. Op de halfjaarlijkse ALV is er een voorstel naar
voren gebracht voor het in het leven roepen van een studentenpanel, dat als extensie van
de opleidingscommissie fungeert. Per jaarlaag en per verdiepingspakket zullen er een aantal
studenten worden aangesteld, die eens per blok gaan vergaderen om de
opleidingscommissie bij te staan.

Mariet

Wordt er daaromtrent voor promotie gezorgd?

Ernö

Er is zelfs al gemaild!

Wouter

Facebook zal ook ingezet worden en de opleidingscommissie zal bij colleges langsgaan.

Fabian

Misschien is het nuttig om hieraan toe te voegen dat dit idee is ontstaan uit het feit dat
opleidingscommissies binnenkort officieel instemmingsrecht gaan hebben. Er is naast
informele inspraak nu ook formele macht. Het is dus alleen maar nuttiger om je stem te
laten horen!

Roos

Hoe zijn de jaarlagen verdeeld? Want dat wil nog weleens door elkaar lopen.

Wouter

Er worden drie studenten aangesteld voor jaar een en jaar drie en verder. Daarnaast worden
er ook drie mensen uit het tweede jaar per verdiepingspakket aangesteld. Maikel zal hier
vast nog wel een keer op terugkomen. Als er verder geen op‐ of aanmerkingen zijn, dan
gaan we door naar de doelstellingen ontspannend.

Marloes

Hoe zit het met het hokcollectief? Het is opgevallen dat het hok vaak binnen de officiële
openingstijden toch gesloten was. Hoe kwam dit?

Wouter

Er is een vrij groot hokcollectief, wiens hulp ook zeker wel is ingeschakeld.

Wijcher

Ik ben erin gestopt omdat mijn hand toentertijd omhoog was voor een andere vraag, maar
ik durf er niet zomaar uit te gaan…

Wouter

Je kan er gewoon uitgaan hoor.

Marloes

Maar mijn vraag?

Wouter

Er zijn momenten geweest dat het hok dicht ging om dat er niemand was. Op de
woensdagavonden vielen bijvoorbeeld de toneelrepetities en de voetbaltrainingen tegelijk,
waardoor vrijwel alle actieve leden andere bezigheden hadden.

Marloes

Het hok is echter ook weleens om 13:00u niet open geweest.

Wouter

Ik wil me nog weleens verslapen, maar dan mis ik de openingstijd vaak niet met meer dan
een paar minuten. Dat heb je dan misschien niet gemist. Het eerder dichtgooien van het hok
is wel vaker voorgekomen.

Marloes

Aan het kandidaat‐bestuur dan een tip: als men om 13:00u voor het hok staat en het is nog
dicht, dan werkt dat ontmoedigend voor een volgende keer.

Wouter

Daar kan het kandidaat‐bestuur vast iets mee. Verdere vragen?

Gijs G

Wat is er al gedaan door de nieuwe reiscommissie en wanneer worden de twee nieuwe
leden aangesteld?

Joost

We zijn nu met z’n drieën al een paar maanden bezig. We hebben drie opties over voor de
reis. Op de commissiemarkt gaan we vast de nieuwe leden kunnen ronselen en dan zijn we
al ver genoeg om de reis in de paar weken na de commissiemarkt te boeken.

Maarten

Maar waar gaan we heen?!

Wouter

Dit is niet de juiste plek voor vragen aan commissies.

Maarten

Ah kom op!

Wouter

Als er geen verdere opmerkingen zijn?

Marloes

Wanneer komt de almanak?

Imke

We zijn hard bezig met de vormgeving, er moet nog wel het een en ander geschreven
worden maar ik kan bevestigen dat we hard aan het werk zijn. We willen ‘m zelf ook graag af
hebben.

Wouter

Kunnen we om een indicatie vragen van wanneer de almanak af zal zijn?

Ernö

Hopelijk voor november!

Wouter

Laten we dat zien als hoop. Er wordt aan gewerkt. Dan gaan we door naar de doelstellingen
financieel.

Marloes

Ik heb me laten vertellen dat nog niet alle inkomsten van introkamp van vorig jaar zijn geïnd.
Hoe zit het daarmee?
Lid Lily de Waal betreedt de zaal en mag een daverend applaus in ontvangst nemen.

Jelmer

Dat is een kwalijk verhaal. We waren bezig met de afrekening en toen was er een nieuw
financieel persoon bij het departement, waarmee het contact heel slecht liep. Ik ben toen
bonnetjes kwijtgeraakt, die gelukkig inmiddels weer terecht zijn. Dus als het goed is gaat het
geregeld worden! Ik ga hier samen met Boet mee aan de slag.

Marloes

Ik heb ook nog iets gehoord van een boze Mariëtte over het geld van de matchingsborrels.
Het was blijkbaar niet de bedoeling dat er op kosten van het departement gedronken werd.

Ernö

Dit is toentertijd goedgekeurd door Jesse Mulder.

Marloes

Dat moet Mariëtte dan even te horen krijgen.

Fabian

Nog even mijn complimenten: dat pinapparaat was een hele goede aanschaf!

Wouter

Wij zijn er ook heel blij mee! Hij is veelvuldig gebruikt dus dat werkt goed. Ik wil dan graag
verder naar pagina 12, de Doelstellingen Extern. Vragen?

Floris

Tot wanneer loopt het contract van de boekendeal?

Ernö

Dat contract wordt jaarlijks verlengd. Binnenkort gaan we een afspraak maken met
StudyStore om het contract opnieuw te bespreken.

Michiel

Is onze 2% commissie binnengekomen?

Ernö

Ja!

Lily

Er is uiteindelijk geen poging gedaan tot het uitbreiden van ons contact met Autarkeia.
Waarom niet?

Wouter

Joost en ik zijn bij een paar activiteiten geweest, maar hadden het idee dat er voor de FUF
niet zoveel te halen was. Chris en ik hebben nog wel gesproken en hij hoopte dat de
doorstroom van bachelorstudenten, samen met het feit dat mensen als Giordano in het
bestuur zitten de samenwerking nog wel zou kunnen verbeteren.

Joost

Vooralsnog heb ik het idee dat zij meer aan ons hebben dan wij aan hen. Daarom is tot nog
toe de contactlegging voornamelijk vanuit hun kant gekomen.

Mariet

Ik zou het kandidaat‐bestuur wel willen aanraden om het contact met Autarkeia te
behouden. Wij gaan met z’n allen door en dan is dat contact belangrijk. Ook kan het leuk zijn
om verband tussen oude en nieuwe studenten te onderhouden.

Wouter

Dank je wel voor deze toevoeging. We willen het contact natuurlijk ook niet verbreken,
maar het contact dat we hebben gehad wilde niet echt. Het is natuurlijk wel raadzaam als
het kandidaat‐bestuur daar rekening mee houdt.

Daan

Mag ik om verduidelijking vragen? Ik weet niet wat Autarkeia is.

Wouter

Onze excuses dat we geen rekening hebben gehouden met de gebrekkige kennis van de
eerstejaars…

Daan

Lekker bits weer! Classic Wouter.

Wouter

De FUF is voornamelijk bedoelt voor Bachelor en Masterstudenten in Utrecht. Als je
afstudeert mag je wel lid blijven van de FUF, maar Autarkeia bestaat ernaast als
alumnivereniging. De UU houdt namelijk van contact met alumni. Vrij veel oud‐FUFers zitten
bij Autarkeia, naast dat er hier nu ook veel mensen zitten die door gaan stromen waardoor
je waarschijnlijk een vergelijkbare ledenpool krijgt.

Daan

Oké, duidelijk!

Gaby

Hoe wordt je lid van Autarkeia en in hoeverre staat dat lidmaatschap los van de FUF?

Giordano

Autarkeia heeft administratief en organisatorisch niets met de FUF te maken. Het is
omsloten door de UU en je kunt je inschrijven via de website!

Wouter

Ook daarom is het goed om die verbintenis zelf in stand te houden, want deze bestaat niet
al impliciet. Als er geen verdere vragen zijn over pagina 12 dan kunnen we door naar mijn
persoonlijke speerpunten als voorzitter. Vragen?

Marloes

Het is dus niet gelukt om een symposium te organiseren. Er zijn wel plannen gemaakt zie ik
hier. Gebeurt hier verder nog iets mee?

Wouter

In de organisatie van het symposium was er al best het een en ander geregeld. Uiteindelijk
waren we bang sprekers te verliezen vlak voor de zomer. Samen met verdere uitstel is er
uiteindelijk niets georganiseerd. Het geld is terug in de algemene pot en er komt een nieuwe
commissie. Zij kunnen het reeds verrichte werk altijd opvragen, maar ik kan me ook
voorstellen dat de nieuwe commissie fris wil beginnen.

Mariet

Hieruit kan de les getrokken worden dat je beter niet in te veel commissies kunt gaan als
voorzitter. Dat is slecht voor je overzicht! Neem het mee, Anne!

Anne

Dank je wel!

Wouter

Naast dat punt van overzicht, was het dit jaar ook wel te wijten aan mijn houding in
sommige commissies.

Marloes

Haal jezelf niet al te veel door het stof, he. Je hebt je wel gewoon een jaar lang hard ingezet
voor de vereniging.

Wouter

Dan geef ik nu het woord aan Ernö voor de speerpunten van de secretaris.

Ernö

Hoi! Zijn er opmerkingen of mag ik gelijk weer gaan zitten?

Floris

De website van Autarkeia is omsloten door de UU. Is het een idee om dat ook te gaan doen
om kosten te besparen?

Ernö

Heb ik niet over nagedacht, maar dat zou het kandidaat‐bestuur wel mee kunnen nemen.

Lily

Je zegt hier dat de boekendeal beter loopt dan ooit tevoren. Is dit gewoon een mooi zinnetje
of is het ook echt waar?

Ernö

Het is echt waar, zoals je kunt zien in het overzichtje onder de doelstellingen extern!

Lily

Staan daar de verkoopcijfers van 2014‐2015 ook in?

Ernö

Nee, maar die kun je altijd terugvinden in het jaarverslag van bestuur 26.

Marloes

Hoe zit het met boeken voor de master?

Ernö

Dat bleek door de organisatie van de master niet echt een succes. Er waren heel weinig
boeken bekend en er was moeilijk contact te vinden. Jasmijn zal dit komend jaar opnieuw
bekijken.

Max

Applied Ethics is aan het groeien, dus misschien kun je daar wat mee!

Ernö

Dat is goed om mee te nemen.

Wouter

Oké, dan gaan we door naar de speerpunten van de penningmeester!

Jelmer

Hallootjes. Dat zijn mijn speerpunten dus.

Lily

In de derde alinea zeg je dat je bezig bent geweest met het opzetten van een
donateurssysteem. Is dit gelukt?

Jelmer

De sponsorcommissie wil pakketten gaan aanbieden aan donateurs, maar daar zijn we nog
hard mee bezig.

Fabian

Hoe kan MUF eigenlijk georganiseerd worden zonder contract met verdeelsleutel?

Wouter

In het beleidsplan van het kandidaat‐bestuur is te lezen dat er contracten overwogen zullen
worden voor MUF.

Anne

We zijn het zeker van plan, maar de andere verenigingen moeten natuurlijk ook instemmen.

Fabian

Als ze dat niet doen, dan zou ik gewoon niet meedoen met MUF.

Wouter

Daar ben ik het mee eens. Hoe het dit jaar is misgelopen kan echt niet meer. We gaan het er
nog wel over hebben bij de bespreking van het beleidsplan van het kandidaat‐bestuur.

Michiel

Wat is er nou precies misgegaan omtrent MUF?

Jelmer

We hadden alles afgesproken en verdeeld onder vier verenigingen, maar toen besloot ERA
om op het laatste moment af te zeggen.

Marloes

Maar waarom moeten wij dan opdraaien voor die kosten?

Fabian

Daarom wil je dus een contract. Het is raar dat dat niet is gebeurd. Hier in Utrecht doen we
dat onder verschillende verenigingen toch ook altijd.

Jelmer

Dat is een goed punt. Meer opmerkingen? Dan gaan we door naar de speerpunten van de
vicevoorzitter.

Joost

Hoi, zijn er vragen?
Er lijken geen vragen te zijn

Joost

Ik vond het inderdaad ook heel duidelijk.

Imke

Zijn er vragen over mijn speerpunten?

Joshua

Geen vraag, maar een opmerking: ik mag dan geen eerstejaars zijn, maar op de meeloopdag
hielp je enthousiasme enorm bij mijn keuze. Top!
Commissaris intern Imke Falkena ontvangt een daverend applaus.

Wouter

Dan komen we hiermee aan het eind van de speerpunten en kunnen we door naar de
eindafrekening.

Michiel

Het totaal van de begrote bedragen komt niet overeen met de begrote bedragen in het
beleidsplan.

Jelmer

Dat klopt, want de reserveringen staan niet in de eindafrekening.

Michiel

Die moeten er wel in…

Jelmer

Dat ga ik aanpassen. De spaartegoeden stonden er in het beleidsplan ook in, maar dat bleek
niet de bedoeling te zijn. Die hebben we dus in de oktoberfeestpost gezet.

Michiel

Dus je hebt gedaan alsof ze van tevoren waren begroot?

Jelmer

Niet gedaan alsof, dat is per ALV zo besloten.

Michiel

Je som klopt bij de cultuurcommissie niet.

Jelmer

Inderdaad, dat zal ik aanpassen.

Michiel

Er is een kolom voor ‘samenwerken verenigingen’. Die vind ik raar.

Jelmer

Ik had dingen verkeerd geboekt, dus heb ik een post gemaakt voor gala en driftig voor het
overzicht.

Michiel

Je posten moeten overeenkomen met het beleidsplan. Je mag dus niet zomaar een
bestaande post sluiten of een nieuwe openen.

Jelmer

Dat zal ik aanpassen.

Marloes

Hoe heeft de reiscommissie verlies geleden?

Jelmer

De debiteuren en de subsidies komen er nog bij.

Floris

Ik mis inkomsten en ik ben benieuwd wat we aan subsidies en lescommissiegeld hebben
gekregen?

Jelmer

De subsidies zitten bij de reis en zo. De lescommissie heeft zo’n €1300,‐ á €1400,‐
binnengehaald.

Michiel

Debiteuren, hoe zit dat?

Jelmer

Dat zijn alleen de leden die niet zijn meegegaan!

Mariet

Voor SVO 2016‐2017 had je minder begroot dan hier staat. Waarom is daar meer geld in
gegaan?

Jelmer

Er is dit jaar contributie gevraagd in verband met de organisatie van activiteiten.

Fabian

In hoeverre gaat er van de reis nog iets af?

Jelmer

Daar komen alleen maar inkomsten bij.

Fabian

Als je naar het totaal kijkt, blijft er wel meer dan de toegestane 10% over. Dat hoort niet.
Misschien is het goed om iets makkelijker geld uit te geven?

Wouter

Houd ook rekening met het feit dat het symposium niet is georganiseerd. Daar is dus veel
geld van over. Ook van het docentencafé is behoorlijk wat geld overgebleven. Het komt hier
dus eerder door gebrek aan organisatie dan door gierigheid.

Bas

Moet het symposiumgeld niet doorgeschoven worden naar het symposium van volgend
jaar?

Jelmer

Dat is niet hoe het werkt. Al het geld dat overblijft gaat naar de algemene voorziening en
wordt dan herverdeeld.

Marloes

Het gaat ieder jaar weer terug op de hoop.

Jelmer

Als de begroting is ingestemd, dan is dat hoe de hoop verdeeld gaat worden dat jaar.

Wouter

Is het zo wat helderder?

Fabian

Ja, op zich. Het neemt alleen niet weg dat je niet zoveel geld moet overhouden.

Marloes

Oké, ik snap het al. De lescommissie zal iets minder hard z’n best doen.

Maarten

Ja hoor, á la secretaris: lekker passief‐agressief!

Max

De lescommissie zet zich keihard in en dan wordt dat geld niet eens gebruikt. Zonde!

Jelmer

Dit soort dingen gaan wij en het kandidaat‐bestuur meenemen. Door naar de balans: de
openstaande post van 2014‐2015 is dus het introkamp van dat jaar, maar dat gaan we
afhandelen. De post debiteuren is ook vrij hoog, want daar ben ik simpelweg nog niet
voldoende achteraan gegaan.

Michiel

Hebben wij het geld van de SSF nog erin zitten?

Floris

Wat we van aan SSF overhadden was voor onszelf bedoeld, dus dat is herverdeeld.

Michiel

Helder. Daarnaast: er mag toch geen negatief bedrag bij crediteuren staan?

Jelmer

Oh ja, da’s een goeie. Ga ik nog even naar kijken.

Michiel

Hebben we nog steeds €3300,‐ aan debiteuren?

Jelmer

Ik ben daar dus nog mee bezig. Het is inderdaad nog actueel.

Marloes

Zijn dat mensen die allemaal nog moeten betalen, of zijn er ook bedragen die ontbreken?

Jelmer

Op twee hele oude debiteuren na gaat alles terugbetaald worden.

Marloes

Dus bijna dat gehele tekort gaat verdwijnen?

Jelmer

Yep.

Floris

Er staat een negatief getal onder eigen vermogen. Dat mag je wegschrijven onder
debiteuren.

Michiel

Ook is het wel zo netjes om de kas wat regelmatiger te legen. Er zit nu wel heel erg veel in.
Dat zou ik eerst doen voordat je alles afsluit.

Jelmer

Is goed, zal ik achteraangaan. Geen verdere vragen? Dan was dat het.

Wouter

Laat me hier nog even aan toevoegen: als je nog schulden hebt bij de FUF, betaal die dan
terug!

Gijs G

Is men hiervan op de hoogte?

Jelmer

Ik heb iedereen die een schuld heeft gemaild.

Wouter

Laten we dan doorgaan naar het activiteitenlogboek, pagina 21.

Marloes

Er staat wel heel erg vaak ‘ca. 15’.

Imke

Het is heel moeilijk om exact bij te houden hoeveel mensen er waren op een hokactiviteit. In
het begin van het jaar hebben we er veel gehad, die allemaal gemiddeld bezocht waren.
Vandaar dat dat er vaak staat.

Maarten

Oh, dus dát is wat ‘circa’ betekent!

Marloes

Daarnaast zijn de activiteiten dit jaar wat minder bezocht zo te zien. Waaraan ligt dat?

Imke

Er waren minder actieve eerstejaars, zeker bij de kleinere activiteiten. Bij iets als de
eindejaarsbarbecue zie je dat dus bijvoorbeeld niet. Vragen over pagina 22?

Michiel

Wat is een paperworkshop?

Imke

Tsja, daar had je bij moeten zijn om dat te weten. Pagina 23? 24? 25? 26? 27?

Fabian

Ja, ik heb iets! Was er echt niets opvallends aan MUF?

Imke

Toen ik dit schreef nog niet, maar inmiddels natuurlijk zoals besproken wel. Verder over
pagina 27? Dan gaan we door naar de jaarplanning.

Émile

SinterFUF op 6 december ontbreekt?

Michiel

Ook mis ik die paperworkshop.

Imke

Dat zal ik recht gaan zetten. Dankjulliewel!

Wouter

Dat was het dan voor ons jaarverslag, met mijn welgemeende dank dat we er zo snel
doorheen zijn gegaan!

Giordano

Hartelijk applaus voor bestuur 27!
Het bestuur mag een daverend applaus uit de zaal in ontvangst nemen.

Wouter

Dankjewel Gio! Als er verder niks meer gezegd hoeft te worden over het jaarverslag, dan wil
ik graag twintig minuutjes pauze inlassen. We schorsen tot vijf voor half acht!
Er is een algehele pauze van 19:05u tot 19:28u.

Wouter

Oké dan wil ik de vergadering nu graag hervatten! Er is nog flink wat te bespreken. We gaan
nu over naar het beleidsplan van het 28e kandidaat‐bestuur van de FUF. Ik geef het woord
graag aan kandidaat‐voorzitter Anne Pol!
Het kandidaatbestuur neemt plaats voorin de zaal, onder luid applaus.

VI. BELEIDSPLAN KANDIDAAT‐BESTUUR XXVIII
Anne

Nou, daar zijn we dan! Laten we maar snel beginnen. Allereerst een spelling‐ en
grammaticacheck.

Bas

Zou je voor de gein eens de laatste alinea op pagina 8 willen voorlezen?

Anne

“Omdat een spiegelreflexcamera is duurder” … Oh, ja dat is slordig. Dankjewel. Als er verder
geen vragen zijn, wil ik graag verder met de inhoud. Voorblad?

Ernö

Sexy foto!

Gaby

Waar koop je die jurkjes??

Anne

Het zijn rokjes, en ze zijn van de H&M. Verdere vragen? Dan door naar het voorwoord,
daarover vragen? De inhoudsopgave dan? De inleiding?

Albertjan

Dit is de tweede foto die ik zie van jullie bestuur, en bij beide staat Renée steeds in de
schaduw. Is dit een bewuste keuze geweest?

Anne

Nee, dat is toeval. Doelstellingen algemeen op pagina 6?

Naomi

Ik zie dat jullie een kroegentocht willen organiseren, waarvoor 50 euro is gebudgetteerd. Is
dat niet wat weinig?

Anne

Dat is inderdaad weinig. We willen nog zoeken naar sponsoren om dat bedrag wat omhoog
te werken. In eerste instantie dachten we namelijk dat er helemaal geen geld voor zou zijn.
Met de middelen die we hadden was het idee er om van deze vijf tientjes het eerste rondje
te kopen.

Naomi

Is er al een plan voor de tocht?

Anne

Nog niet!

Bas

Ik zie dat het een activiteit is voor de eerstejaars, in de geest van kennismaking met de FUF.
Mogen ouderejaars daar ook naar toe?

Anne

Het begrote geld is voor de eerstejaars. Ouderejaars zijn op eigen kosten welkom!

Bas

Ik vraag me af of je het wel kennismaken kunt noemen zonder de ouderejaars…

Anne

Iedereen is gewoon uitgenodigd hoor!

Marloes

De Kickoff‐barbecue is wegens kennismaking ook gratis voor eerstejaars. Wordt het niet
duur om dit dan ook voor de kroegentocht te gaan doen?

Anne

Vind je 50 euro duur?

Marloes

Nee, maar mocht je er meer voor begroten dan wel.

Anne

Dat nemen we mee.

Lars

Ik lees hier dat jullie de toegankelijkheid van het hok willen verlagen. Licht toe?

Anne

Het is voor eerstejaars nog weleens een drempel om het hok te bezoeken… Oh trouwens,
we willen de toegankelijkheid verhogen en de drempel tot die toegang verlagen! Sorry dat
dat me even kostte. Verder over pagina 6? Dan pagina 7?

Naomi

In de trant van minder commissies: is het een idee om van sommige commissies groepen of
collectieven te maken? Zoals bijvoorbeeld de kookcommissie, in hun ondersteunende rol?

Albertjan

Je moet niet vergeten dat de kookcommissie wel eigen activiteiten heeft in de vorm van het
kerstdiner en het docentendiner, waarbij de binding met de docenten een belangrijke factor
is. We doen gewoon niet zozeer alles voor leden.

Anne

Daar hebben we niet echt over nagedacht.

Naomi

Denk aan commissies als de almanakcommissie, of een fusie van versus en dryade?

Anne

Over de almanakcommissie denken we zeker na. Versus en dryade is misschien geen al te
kwade fusie, daar gaan we ook over nadenken. We doen het fuseren van sport en cultuur als
een soort try‐out en dan kan datzelfde beleid voor andere commissies misschien worden
voortgezet.

Bas

Jullie hebben hiervoor gekozen omdat er te veel commissies zijn. Het maken van commissies
tot groepen of collectieven lost het onderliggende probleem niet op, omdat groepen te
vrijblijvend van karakter zijn. Ik zou de kookcommissie en almanakcommissie dus wel als
commissies laten bestaan.

Michiel

Daarnaast hebben de almanak‐ en kookcommissies een redelijk budget. De commissie‐
indeling maakt de organisatie wat strakker dan bij bijvoorbeeld een filmgroep, die alleen
maar wat filmavondjes organiseert.

Émile

Ik vroeg me af waarom je het niet iets meer doorpakt. Fuseer dryade en versus dan ook. Het
beoogde effect is duidelijk, maar ik zou meer dan slechts een enkele fusie laten plaatsvinden
om het te testen.

Marloes

Ik kan me er ergens in vinden om commissies wel samen te voegen en ik snap het idee van
dryade en versus samen ook goed. Daarbij moet ik wel zeggen dat wij versus in het leven
hebben geroepen en kan het goed zijn om het idee erachter weer eens op te halen. Zo’n
fusie kan het versuskarakter schenden, dus houdt daar ook rekening mee.

Anne

Het was wel duidelijk dat het serieuze karakter van de versus afgelopen jaar niet echt van de
grond is gekomen.

Marloes

De debatten uit het eerste jaar van de versus waren niet druk, maar wel enthousiast
bezocht.

Anne

We nemen het mee. Nog specifiek iets over een fusie over dryade en versus?

Lars

Het format dat wij aanhielden voor versus is best zwaar en dus misschien wat veel voor
dryade.

Michiel

We hebben destijds gezocht naar nieuwe formats voor een serieuzer karakter, die de
problemen van het eerste jaar van de commissie zouden overkomen. Ideeën als het in debat
gaan met andere verenigingen of docenten zijn voorbij gekomen. Het zou leuk zijn als daar
nog iets mee gedaan wordt.

Anne

Dat zijn zeker leuker ideeën en die zullen we meenemen. Heeft iemand anders nog iets toe
te voegen?

Lily

Over het argument dat commissies actiever worden als je er minder hebt: ik denk dat er ten
eerste behoefte is aan commissies waar je niet een heel jaar aan vast zit, maar eerder in
kortere periodes. Daarnaast zie ik succesvolle sport en cultuurcommissies over de afgelopen
paar jaar. Het ligt niet zozeer aan de werkdruk, maar eerder aan de mensen die erin hebben
gezeten.

Anne

Ik denk dat het niet per se veel meer werk is als we dit in zouden voeren. Ook komt er nog
een kopje over dit plan, dus dat zullen we nog behandelen.

Lily

Goeie commissienaam trouwens, dat ‘lichaam en geest’.

Anne

Dat was een idee van Gio!
Giordano mag applaus in ontvangst nemen.

Naomi

Ik zie hier dat jullie geen perspectiefdag gaan organiseren. Komt er wel zoiets als een
carrièredag of een cv‐cursus?

Anne

Daarover gaan we nog in overleg.

Marloes

Er is een FUF‐camera geweest. Dat was een prima ding. Het probleem dat er geen camera is,
wordt met jullie idee wel weggenomen, maar het blijft een punt dat de camera er

überhaupt is bij een activiteit. Die verantwoordelijkheid zou je bij het bestuur moeten
leggen.
Anne

Die verantwoordelijkheid zal ook bij ons liggen.

Floris

Ik heb de foto’s van de oudere camera bekeken. Die waren prima. Er konden er zelfs zoveel
op, dat je misschien kunt overwegen om ‘m op hogere kwaliteit te laten schieten. Dat is
goedkoper dan een nieuwe camera.

Anne

Die camera beviel echt niet. Naast de kwaliteit van de foto’s was er amper mee om te gaan.

Albertjan

Worden er vandaag foto’s gemaakt?

Anne

Jasmijn heeft er al een paar genomen!

Lars

Dat gekloot met instellingen gaat weinig uithalen. Dat heb ik een jaar lang geprobeerd en
het bleef matig.

Fabian

Het idee is eerder dat zolang de camera foto’s maakt, het onzinnig is om geld uit te geven
aan een nieuwe. Als de bruikbaarheid echter echt laag is, dan kun je het wel overwegen.

Michiel

Stel dat jullie worden verkozen en dit beleidsplan gaat van kracht, kunnen we de camera
dan al verwachten op filosofestival komende zaterdag?

Anne

Ik durf dat niet te garanderen, maar we gaan ‘m wel zo snel mogelijk bestellen!

Lily

Er wordt gezegd dat een bestuurslid de camera beheert op activiteiten waar alcohol wordt
geschonken. Betekent dat dan dat het bestuurslid in kwestie nuchter blijft?

Anne

Het gaat er vooral om dat de camera veilig is als men echt dronken wordt.

Lily

Dus geen foto’s als het echt leuk wordt.

Anne

Dat hangt volledig af van de activiteit.

Max

Wat er nu staat naar mijn idee, is dat de camera gelijk per direct weg moet op het moment
dat er alcohol wordt geschonken.

Anne

We gaan het luchter hanteren dan hoe het hier genoteerd staat. Opmerkingen over pagina
9? Pagina 10 anders?

Naomi

Ik had iets, maar kan mijn eigen handschrift niet meer lezen… laat maar!

Joshua

Ik zie hier dat de bijlesbank niet meer wordt voortgezet. Stel nou dat iemand bijles wil, kun
je daarvoor dan nog steeds bij de FUF terecht?

Anne

Je vraag wordt beantwoord bij het kopje ‘studiemiddagen’!

Émile

Ik vind het maar raar dat het niet gelukt is met die bijlesbank. Ik denk dat er meer dan
voldoende vraag en aanbod voor is namelijk!

Anne

We bieden het dus wel aan bij de studiemiddagen, die een op een begeleiding. De bijlesbank
zelf wekte gewoon te weinig animo.

Émile

Hoe goed is er gepromoot?

Wouter

Meer dan voldoende.

Naomi

Over het docentencafé: jullie zeggen hier dat jullie dat zelf willen gaan organiseren. Ik hou
wel van ambitie, dus chapeau! Maar de organisatie van zo’n café speelt ook mee in de
kennismaking tussen docenten en eerstejaars. In die zin kun je het aan een commissie
overlaten, zodat eerstejaars naar docenten kunnen stappen.

Anne

Zo is het in het verleden inderdaad gegaan. Het is echter wel makkelijker om docenten te
strikken als ze worden aangesproken door een student die ze al kennen.

Marloes

Als je een commissie weet te krijgen die studenten uit alle jaarlagen plus de masters bevat,
dan verbreedt dat hoeveel docenten je kunt bereiken. Daarnaast doen docenten echt niet
moeilijk rondom nieuwe mensen.

Anne

Het ligt ook in lijn met het plan van minder commissies, en dit leek ons het makkelijkst te
combineren met bestuursschap.

Naomi

Over minder commissies gesproken: als leden iets willen organiseren en daar enthousiast
over zijn, dan zou ik dit als bestuur zeker niet ontmoedigen. Ik zou dat als ik jullie was niet in
de weg staan.

Anne

We willen dat ook zeker niet in de weg staan. Goed dat je het zegt!

Wijcher

Bij enthousiaste leden kun je in overeenstemming met de statuten een eenmalige
commissie in het leven roepen, dus doe dat!

Gaby

Het is in het verleden gebleken dat bestuursleden erg moe worden van hun taak. Dat is de
reden dat veel van dit soort taken juist niet bij het bestuur vallen, omdat die al genoeg aan
hun hoofd hebben.

Anne

Dat houden we in de gaten natuurlijk.

Lars

Er wordt wel over het hoofd gezien dat veel commissies moeilijk te vullen zijn en dat er best
wel wat mensen met lichte tegenzin in een commissie gaan. Dit gaat dat wel tegen.

Anne

Door naar pagina 11?

Naomi

Symposium in samenwerking met een andere vereniging: wordt dit een andere
filosofievereniging in Nederland of een andere studievereniging in Utrecht?

Anne

We richten ons allereerst op Utrecht. Er is al contact met Eureka van honours. Dat wordt dus
een interdisciplinaire samenwerking.

Michiel

Er bestaat een vereniging voor de rechtsfilosofie in Utrecht!

Anne

Oh, dat is goed om te weten! Verder nog iets over pagina 11? Dan pagina 12?

Naomi

De reiscommissie gaat dus van start met drie leden zodat ze de opties alvast kunnen
klaarstomen. Maar het allerleukste van de reiscommissie is toch juist het bedenken van de
lijpste plekken?

Anne

Dit plan is al lopende, dus ik denk niet dat we daar nu veel aan kunnen veranderen.

Naomi

Nou, dat is niet helemaal de juiste benadering hoor…

Anne

We gaan alsnog door!

Lily

Er worden dus maar twee leden gezocht bij de commissiemarkt voor de reiscommissie.
Worden eerstejaars geprioriteerd?

Anne

Ja. Verdere vragen over pagina 12? Anders pagina 13?

Michiel

Wacht, wel over 12… Oh nee, wel 13! In eerste instantie blijft het hok in principe open, maar
verderop krijgen activiteiten ineens voorrang over het hok. Wat is nu het beleid?

Anne

Het hok blijft zo vaak en zo lang mogelijk open. Als er een activiteit is die volgens ons
voorrang verdiend over het hok, dan sluiten we het.

Michiel

Activiteiten zijn in principe niet genoeg reden om het hok te sluiten toch? Of sommige juist
wel, als dat is wat je bedoelt?

Anne

Dat gaan we dus per activiteit bekijken, om de opkomst te verhogen.

Gijs G

Er staat iets over officiële en onofficiële kanalen. WhatsApp en Facebook zijn dan de
onofficiële neem ik aan. Wat zijn dan de officiële kanalen?

Anne

De weekmail.

Fabian

Ik vind de hele discussie bullshit, over of het hok open moet zijn of niet. Ik snap dat sommige
mensen het heel chill vinden om in hok te zitten. Als je dat zelf kan regelen, dan is dat prima.
Maar als er een activiteit is, dan is het heel normaal dat het bestuur daar is en niet in het
hok. Het bestuur moet gewoon bij activiteiten kunnen zijn. Als het hokcollectief het open
kan houden, dan is dat natuurlijk een oplossing, maar die verantwoordelijkheid is niet alleen
aan het bestuur.

Marloes

Daar ben ik het niet mee eens. Als ik in het hok wil zitten in plaats van gaan knutselen dan is
dat toch prima?

Fabian

Ik snap dat je sommige dingen niet leuk vindt, maar dan ga je maar ergens anders zitten.

Marloes

Ja maar dan hoef ik toch niet het hok uitgejaagd te worden?

Anne

We willen dat er meer mensen aanwezig zijn op activiteiten. Dat is het uitgangspunt. Als het
hok open kan blijven, dan blijft het dat ook gewoon.

Lily

Ik ben wel benieuwd wat het algehele beleid is, los van het per activiteit te bekijken. Zien we
het zo dat studiegerichte activiteiten belangrijker zijn dan ontspannende?

Anne

Daar hebben we niet zo specifiek over nagedacht. We komen daar nog op terug.

Michiel

Ga je elke keer dat het hok dichtgaat alle leden mailen?

Anne

Daarvoor is dus die halfacht‐regeling! Het schept duidelijkheid voor mensen die geen
toegang hebben tot de onofficiële kanalen.

Roger

Is het met dit beleid misschien een idee om de externe agenda weer eens in het leven te
roepen?

Anne

Dat is te veel gedoe, zoals al meerdere jaren is gebleken.

Gijs

Maar hoe weet ik nou of het hok open is of niet?

Ernö

Er is voor de mensen die geen Facebook hebben wel een feed op de site waar ze dat kunnen
zien!

Floris

Vergeet ook niet dat je het hok kunt bellen.

Anne

Laten we doorgaan naar pagina 14.

Marloes

Een bandjesavond is geen kwaad idee, maar je mist wel de mengeling tussen bachelor en
masterstudenten die het open podium ten gevolge heeft.

Anne

Er mogen nog steeds bandjes komen op open podium! De inhoud van de avond verandert in
principe niet. Het is eerder dat er een losse avond bij komt.

Marloes

Het is altijd strak plannen voor de commissie. Als je de planning wat losser doet, dan is de
avond sowieso al minder vol. Ook moet je achter de bandjesavond aan om die te
organiseren en te vullen, wat ook meer werk voor de commissie geeft.

Max

Het verbaast me altijd dat de commissie achter mensen aan moet zitten. Er zijn namelijk
altijd eerder te veel acts op het open podium dan te weinig.

Marloes

Er zijn een paar weken van tevoren vaak te weinig acts. Bijna iedereen meldt zich op het
laatste moment pas aan.

Maarten

Daarnaast loopt elke act altijd uit.

Gijs G

Daar kunnen we rekening mee houden.

Maarten

Het valt toch tegen in hoeverre je daar rekening mee kan houden. Mensen houden zich
amper aan de afgesproken planning.

Fabian

Het is wel heel ambitieus om twee avonden te hebben. Je snijdt toch zoiets als het open
podium doormidden. Ik ben bang dat we daar als FUF te klein voor zijn.

Marloes

Inderdaad. Als je het publiek verdeelt, loop je risico dat je met je begroting niet uitkomt.

Wouter

Als je op twee avonden mensen laat spelen, krijg je dan niet juist meerdere mensen op
beide avonden?

Anne

We kunnen op het open podium bij een te vol programma de bandjes doorschuiven naar de
bandjesavond.

Lars

Misschien is het een idee om een andere vorm te bedenken, anders beperk je het teveel.

Anne

Dat is een kwestie van animo meten rond die tijd. Van tevoren is dat lastig in te schatten.

Naomi

Ik heb het idee dat er veel talent is bij de FUF, maar misschien niet per se heel veel bandjes.
Het kan een idee zijn om te kijken naar de aanmeldingen voor het open podium, en aan de

hand daarvan te bepalen of je nog een losse bandjesavond doet of niet. Je loopt anders het
risico dat je bandjesavond heel erg leeg is.
Wijcher

Ik was bij de bandjesavond van CKI, waar wij toen speelden. Zo’n bandjesavond kun je zien
als een bredere versterkte muziekavond. Barbershopgroepen stonden er ook.

Anne

Dat is inderdaad meer het idee, Wijcher! Laten we er een beetje vaart achter zetten. Pagina
15?

Lily

Jullie hebben het erover dat de lichaam en geestcommissie een afwisselend programma
gaat aanbieden en ook andere vormen van ontspanning en entertainment kan aanbieden.
Zijn er nog eisen in de richting van: minimaal één sport‐ en één cultuuractiviteit? Of mag de
commissie gewoon hun gang gaan?

Anne

Daar hebben we nog niks over afgesproken, maar dat willen we in overleg met de
commissie gaan doen. De meerderheid van de activiteiten zal sport of cultuur zijn. Pagina
16?

Marloes

Boet, heb jij een beetje overzicht na alle financiële chaos? Heb je het idee dat je dit goed op
kunt pakken?

Boet

Nog niet. Ik ga nog om de tafel met de Jelmer en de kascommissie.

Gijs G

Floris en ik zijn het penningmeesterwitboek aan het updaten.

Anne

Dat klinkt goed! Pagina 17?

Naomi

Jullie willen een voorlichting doen voor de penningmeesters van de verschillende
commissies voor het maken van begrotingen. Is de voorbeeldbegroting niet voldoende?

Anne

Van wat ik afgelopen jaar gehoord heb van mijn mede eerstejaars: nee. Het is wel belangrijk
dat het goed gaat.

Marloes

Ik had gehoord dat men uit eigen zak begrotingen moet gaan aanvullen?

Anne

Dat lijkt me niet de bedoeling nee.

Wouter

Ik wil hier wel op ingaan, want ik weet waar Marloes het over heeft. Er is een verschil tussen
een vergissing maken in de begroting of bewust meer geld uitgeven dan je van tevoren had
begroot.

Marloes

Ja, maar daar staat wel tegenover dat men zich vrijwillig inzet om iets te organiseren. Het is
toch geschift dat je dan ook nog eens zelf moet gaan betalen, zeker als je er maar een paar
euro overheen gaat?

Floris

De penningmeester hoort rekening te houden met 10% onvoorzien. Alle kosten daarbuiten
zijn in principe gewoon voor de FUF.

Michiel

Nou ja, als je er bewust overheen gaat en je wil dat zelf betalen dan is dat toch prima.

Marloes

Denk er in ieder geval over na.

Anne

Dat zullen we doen

Joost

Alles is wel gezegd nu. Ik was bij het incident waar Marloes op doelt. Er waren harde
afspraken gemaakt over het budget en de persoon die de inkopen had gedaan, had zich daar
niet aan gehouden. Diegene heeft er vervolgens mee ingestemd zelf op te draaien voor de
extra kosten.

Anne

Als alles nu helder is wat dat betreft, wil ik door naar andere vragen?

Lily

Over subsidies en de sponsorcommissie: Jullie hadden het erover dat er nog sponsoren
gezocht zouden worden. Het is mij ooit gelukt om gratis boodschappen voor activiteiten te
regelen bij supermarkten. Ik weet niet waarom dat later niet meer is gelukt, maar dat kun je
overwegen.

Anne

We zullen bij je aankloppen als we het nodig hebben.

Naomi

Hoe duur is het om van bank te veranderen?

Anne

Dat gaan we nog uitzoeken.

Naomi

Misschien zijn er makkelijkere duurzaamheidsstappen te nemen. Denk aan eigen mokken in
het hok om papieren bekertjes te besparen.

Joost

Ik zie hier dat de strippenkaart blijft. We hebben jullie er al op gewezen dat nu het Klok bier
bij de Plus naar 63 cent per blik is gegaan je er met zes euro per kaart verlies op draait.

Anne

Dat willen we natuurlijk niet. De prijs voor de strippenkaarten zal dus ietsjes omhoog
moeten. Wanneer dat gaat zijn, dat laten we nog weten.

Wouter

Bij de Jumbo is het Klok bier goedkoper. Je kan het volgens mij zelfs laten leveren.

Anne

Goeie, daar denken we over na.

Angie

Blijven strippenkaarten van vorig jaar geldig?

Anne

Jazeker!

Floris

Het drukken van de strippenkaarten is gefinancierd vanuit de onvoorziene post. Hoe gaan
jullie het oplossen als er toch verlies op wordt geleden?

Boet

Daar heb ik geen rekening mee gehouden.

Wouter

Het drukken van de kaarten viel veel duurder uit dan ik had verwacht. Als je ze goedkoper
laat printen of het gewoon gratis op de universiteit doet, dan voorkom je dat al.

Floris

Over die 50 euro op jullie begroting…

Anne

We bewaren vragen over de begroting voor de bespreking van de begroting!

Lily

Over het veranderen van bank: is er een voorspelling wanneer dit uitgezocht en
gepresenteerd zal worden?

Anne

We streven naar duidelijkheid op de halfjaarlijkse ALV. Verder?

Gaby

Wat voor morele verantwoordelijkheid hebben wij als vereniging wat betreft
duurzaamheid?

Anne

Dat is geen discussie voor dit moment. Pagina 19?

Floris

Waarom is Autarkeia niet genoemd bij samenwerking?

Anne

Dat staat op de volgende pagina! Dat is dus pagina 20, waar we nu zijn. Daar zie je het staan
onder samenwerkingsverbanden. Verdere vragen?

Bas

Ik zie hier een samenwerking genoemd met filosofisch café. Filosofisch café is echter
überhaupt al een FUF‐activiteit, dus dat hoeft niet als zodanig genoemd te worden. We
werken samen met Studium Generale om het filosofisch café te realiseren.

Anne

Goed punt, dankjewel! Kunnen we dan door naar de speerpunten, pagina 21?

Floris

Waar is die foto genomen?

Anne

Bij een leuk kerkje!

Bas

Ik zou oppassen waar je je op toelegt met het paraat staan en verantwoordelijk zijn…

Berenike

We snappen het allemaal, dus daar is niks mis mee!

Daan

Wat is het ‘speciale karakter’ van de FUF precies en hoe ga je het uitstralen?

Anne

Ik ga ‘m uitstralen door mijn sprankelende persoonlijkheid, mijn activiteit en mijn passie en
enthousiasme en probeer daarmee het karakter van de FUF dus uit te stralen.

Maarten

Heeft de toneelgroep al een regisseur?

Anne

Nog niet!

Maarten

Sterkte…

Anne

Pagina 22? Nee? Dan pagina 23?

Lily

Tweede alinea: je zegt hier “… of dit met voldoening gedaan wordt of niet”. Heb je al inzicht
in wat je voldoening zal geven en wat niet?

Cynthia

Ik wil hiermee zeggen dat er dingen moeten gebeuren, of ik er nou zin in heb of niet. Dus dat
ga ik doen. Verdere vragen?

Anne

Zo niet, dan gaan we door naar de speerpunten van Boet!

Boet

Hallo allemaal.

Fabian

Nog even voor de duidelijkheid: als je iets doet met andere verenigingen of met externen,
dan is een goed contract altijd nodig!

Boet

Dat neem ik mee.

Gaby

Hey Boet, groot fan! Een van je verantwoordelijkheden is de site, lees ik hier. Hoe zie jij de
rol van de website in de multimediaervaring van de FUF?

Boet

De site is voor mij de verzamelplaats voor foto’s, documenten, de Filosoof en een portaal
naar de Facebookfeed voor mensen zonder Facebook.

Gaby

Dankjewel!

Albertjan

Ik vroeg me af waarom er is gekozen voor deze foto? Hij is namelijk anders dan welke de
rest bij hun speerpunten heeft staan. Is dat bewust gedaan?

Boet

Dat laat ik aan jouw interpretatie.

Fabian

Er is de laatste tijd niet echt verlies gedraaid, maar wees alsjeblieft kritisch doch coulant als
een commissie meer geld nodig heeft.

Marloes

Maar je kan niet zomaar je begroting verloochenen!

Fabian

Ik bedoel eerder: moedig de commissie aan om alles te spenderen.

Boet

Ga ik doen.

Fabian

Je wil wekelijks debiteuren aan hun schuld herinneren. Wil je dit alleen via de mail doen?

Boet

Via alle mogelijke kanalen als het nodig is. Verder?

Anne

Speerpunten commissaris intern!

Renée

Hoi FUF! Wie biedt?

Imke

Ik vind een hands‐on mentaliteit echt ontzettend sexy.

Renée

Dankjewel!

Anne

Speerpunten onderwijs?

Jasmijn

Vragen?

Albertjan

Waarom is er hier gekozen voor een hele andere achtergrond?

Jasmijn

Deze was gewoon mooier.

Gaby

Je zegt hier dat je het belang van de lescommissie wilt verspreiden onder voornamelijk de
jongere leden. Wat bedoel je hiermee?

Jasmijn

De lesgevers zijn vaak wat oudere leden en we merken dat als die straks weggaan dat er een
gat kan vallen. Dat wil ik graag vullen en dus jongere leden stimuleren om ook les te geven.

Gaby

Oké, zo lees ik het ook! Maar er kan onduidelijkheid bestaan.

Marloes

Ga naar het departement toe en stel jezelf voor! Ik had gezien dat onze poster er zelfs nog
hangt.

Jasmijn

Daar gaan we achteraan!

Anne

Vragen over het nawoord?

Bas

Wat een leuke sokken!

Anne

Over de balans hoeven we het niet meer te hebben, want die is verouderd. De begroting?

Lily

Waarop heb je je gebaseerd met het bedrag van de filosofielessen?

Boet

Ik heb me gebaseerd op een order die we al hebben staan voor 1600 euro.

Marloes

We zitten al op de 2000!

Michiel

De liftcommissie heeft afgelopen jaar nog minder gekregen dan afgelopen jaar, maar wel
verlies geleden.

Boet

Ik heb evenveel begroot en we behouden hetzelfde beleid.

Michiel

Daarnaast zag ik dat er een reservering is gemaakt voor de statuten. Is hier een reden voor?

Boet

Gezien het feit dat het wijzigen van de statuten duur is, willen we dat niet in een keer op
hoeven hoesten. Dus we reserveren jaarlijks een bedrag voor eventuele toekomstige
wijzigingen.

Marloes

Ik zie dat jullie 200 minder hebben begroot voor de symposiumcommissie. Gaat dit ervanuit
dat we het samen met een andere vereniging doen die ook geld inleggen? En zo ja, wat als
dit niet gebeurt?

Boet

Het is voornamelijk dat er afgelopen jaar meer is begroot. We gaan het met 600 doen.

Michiel

Het eerste jaar dat we symposium deden, is het geld niet opgegaan. 600 is meer dan
genoeg.

Marloes

Prima!

Wouter

De dryadecommissie krijgt 400. Dat is ten opzichte van vorig jaar wel heel weinig. Waarom
die keuze?

Boet

Ik heb besproken met de voorganger dat dit genoeg is. Dryade en symposium is bij elkaar
altijd 1000 geweest.

Jelmer

Realiseer je wel dat we ruim 100 euro hebben uitgegeven aan hapjes alleen vorig jaar.

Wouter

Achter filosofestival zit al ruim 900 euro, dus ik zou het niet te laag inzetten.

Gijs

Vorig jaar is voor docentencafé 400 begroot. Nu maar 300, maar er is maar 8 euro
uitgegeven afgelopen jaar. Vanwaar is er maar 100 euro minder begroot?

Jelmer

Normaal huren we voor één café het Louis Hartlooper af. Dit jaar is dat echter niet
doorgegaan, vandaar dat er heel weinig kosten zijn.

Fabian

Het kan handig zijn om de begroting te vergelijken met de eindafrekening van het jaar
ervoor, zodat je in één oogopslag kunt zien wat er veranderd.

Anne

We hadden begrepen dat dat niet de bedoeling was.

Fabian

Waarom niet?

Imke

We hebben daarnet nog het jaarverslag gezien, dus dat zou niet nodig moeten zijn.

Gijs G

Ja, maar het direct kunnen vergelijken van een tabel is wel heel handig.

Boet

We nemen het mee.

Émile

Is het voor het overzicht een idee om de begrotingen voor filosofestival en de rest van
dryade los te doen?

Boet

Dat is zeker een idee.

Floris

Verwacht jij wel voor SVO te gaan betalen?

Boet

Ik wist er niet eens vanaf dat dat zou moeten.

Floris

De KVK kost niets meer, dus die kun je eruit halen.

Boet

Helder, ga ik doen.

Floris

Bij het optellen kom ik niet uit op het totaal.

Boet

Daar zal een foutje in zitten, ik zal het nalopen.

Michiel

De restanten worden ook hoger, dus het klopt wel.

Boet

Oké, dat was het dan voor de begroting.

Anne

Dan gaan we door naar de commissielijst!

Marloes

Ik skip gelijk naar pagina 37, omdat dat ook gewoon commissielijst is. De introcommissie
staat hierop als commissie op basis van uitnodiging, maar dit gaat al een paar jaar op basis
van sollicitatie. Is daar bewust voor gekozen om dat weer op uitnodiging te doen?

Anne

Daar heb ik niet bewust bij stilgestaan.

Marloes

Heb je een oude lijst gepakt als voorbeeld? Het staat er al een paar jaar zo in, sinds Lily’s
jaar.

Anne

We gaan het aanpassen. Pagina 38?

Fabian

Waar is bouldercollectief ‘leg het loodje’? We zijn eventjes inactief geweest maar bestaan
nog wel.

Anne

Als men weer actief wordt dan houden we daar rekening mee.

Fabian

Prima, ik wilde het alleen even melden.

Marloes

Een verzoek van het borrelcollectief naar ‘Leg het loodje’: we krijgen nog 60 euro van jullie!

Anne

Dit is een persoonlijk probleem, niet relevant voor de ALV. Kunnen we door? Als er verder
niets is over de commissielijst, dan staat de jaarplanning op pagina 40!

Joost

Op dinsdag 26 september staat een commissiemarkt en op maandag 23 oktober een
commissie‐etentje, maar in de begroting hebben jullie het over een commissievoorlichting
en een commissieaftrap. Wat is nou de juiste benaming? Ik snap het niet meer.

Anne

De commissiemarkt en de commissievoorlichting zijn dezelfde activiteit, wat ook geldt voor
commissie‐aftrap en commissie‐etentje. We hanteren de benamingen ‘markt’ en ‘aftrap’ in
principe.

Giordano

Wat is het verschil tussen een sport‐ en cultuuruitje en een lichaam‐ en geestuitje?

Anne

Dat is een vergissing, daar zit geen verschil tussen.

Fabian

Is de datum voor MUF al definitief?

Anne

Deze datum staat al vast tussen ons met Stuff en ERA!

Fabian

Weten we zeker dat ERA geen sportactiviteit heeft in de maand erna, waardoor ze ineens
afhaken op het laatste moment?

Anne

Ik neem aan van niet. Als er verder geen vragen meer zijn, dan was dat het voor ons
beleidsplan!

VII. INGEDIEND AGENDAPUNT: CASINOCOMMISSIE
Wouter

Gezien we redelijk over tijd raken, wil ik jullie vragen of we nog een laatste uurtje goed
kunnen focussen! We hebben twee ingediende agendapunten, en voor de eerste geef ik het
woord graag aan een eerstejaars lid: Daan Bos!

Daan

Goedenavond. Ik ben niet alleen, ben hier met een groepje. Wij zijn Joshua, Maarten en
Harm. We hebben een voorstel: we willen een poker‐ en whiskygroep voor de FUF in het
leven roepen. Deze willen we de casinocommissie noemen. Daar wil ik aan toevoegen dat
we de commissie als plek zien voor eerstejaars om actief te worden binnen de FUF, wat
binnen de doelstellingen van het KB valt. Joshua?

Joshua

Ik heb deze heren leren kennen op het introkamp. Was een mooie introductie en een mooie
gelegenheid om mensen te leren kennen en een leuke band te scheppen met mensen.
Maarten hebben we later leren kennen, en vonden we een perfect lid van deze groep. Hij
heeft het pokerspel mee om te tonen dat we serieus zijn.
Lid Maarten Peels laat het pokerspel zien aan de zaal.

Joshua

Het is introkamp is een goed onderdeel van de integratie van eerstejaars in de FUF als
mooie vereniging, en ik heb het volste vertrouwen dat een eerstejaars pokergroep de
integratie verder ten goede komt. Het is moeilijker om bij ouderejaars aan te sluiten dan bij
jaargenoten. Naast dat poker een prachtig intellectueel spel is, is het een spel waarbij je

mensen leert lezen en kennen en de gezelligheid wordt ondersteund door een lekkere
whisky. Laatste woord is aan Harm!
Harm

We willen eindigen door jullie te laten zijn dat wij niet de enigen zijn met deze interesse.
René Descartes zelf zei het al: Ludo ergo sum. Ik poker, dus ik ben.
Er klinkt applaus.

Wouter

Een prachtig voorstel! Zijn er vragen vanuit de zaal?

Naomi

Begrijp ik het nou goed, dat dit een groep wordt die een evenement voor louter eerstejaars
organiseert? Zo nee, zouden we het dan niet beter onder de kersverse lichaam‐ en
geestcommissie kunnen scharen?

Daan

We willen niet dat het een onderdeel wordt van een andere commissie, maar dat het
losstaat. Daarnaast verzwaart alcohol de geest eerder dan dat het die verrijkt.

Lucas

Er is ooit een pokeravond geweest in de huisstijl “roaring twenties”. Idee voor jullie?

Daan

Zeker, daar gaan we over nadenken!

Cynthia

Ik snap het niet meer. Is het nou alleen voor eerstejaars of niet?

Joshua

Het is voor eerstejaars om zich bij aan te sluiten als je eenzelfde mindset hebt, maar niet
uitgesloten voor ouderejaars natuurlijk.

Fabian

Goed idee! Volgens mij heeft oud‐bestuur Van Dijk de perfecte outfits om dealers te
worden.

Daan

Ik mis alleen de witte handschoentjes en zo’n groen petje, maar daarbuiten zijn jullie
welkom om dat te doen natuurlijk!

Inez

Komt er een beginnersavond waar je leert pokeren?

Daan

We faciliteren zeker ook beginners!

Lucas

Zal er met geld gespeeld worden?

Daan

Dat zal afgewisseld worden.

Michiel

Als we het hebben over het afkeuren of goedkeuren van deze groep: wat staat ertegenover?

Daan

We hebben het niet specifiek over goed‐ of afkeuren.

Anne

Waar kan ik me aanmelden?

Daan

Bij een van ons! E‐mailadressen zullen nog naar jullie gecommuniceerd worden.
Lid Richard Vink betreedt de zaal onder luid applaus

Wouter

Laat me de casinogroep nogmaals hartelijk bedanken voor hun input! Het lijkt me dat er in
ieder geval genoeg animo is. Dan denk ik dat de groep hierbij officieel in het leven geroepen
is!
De FUF bejubelt het kersverse bestaan van de casinogroep.

Wouter

Als laatste tip kan het handig zijn als jullie een centraal contactpersoon regelen,
bijvoorbeeld iemand van het bestuur! Dat was het dan voor dit ingediende punt.

VIII. INGEDIEND AGENDAPUNT: DE FUF VEGETARISCH
Wouter

Voor het volgende ingediende punt geef ik graag het woord aan Joost.

Joost

Leuk dat iedereen er nog is. Ik wilde even kort peilen hoe men staat tegenover het idee van
een vegetarische FUF.

Berenike

Hoe zie je dat voor je met de barbecue?

Joost

De barbecue is dan dus in principe vegetarisch. Het lijkt me wel goed dat mensen dan aan
kunnen geven of ze graag vlees willen eten of niet.

Floris

Waarom stel je dit voor?

Joost

Ik wil een duurzamere toekomst en denk dat wij daar als FUF aan kunnen bijdragen.

Émile

Ik ben echt blij dat je dit punt inbrengt. Ik zou wel willen meegeven dat ze er zorg voor
dragen dat er voldoende eten is zodat iedereen aan zijn trekken kan komen.

Joost

Laat me daar tegenin brengen dat er ook weleens een enkele maaltijd in elkaar wordt
gedraaid voor grote groepen. Denk hierbij aan het kerstdiner, het MidYearsUitje en MUF.
Als die activiteiten vleesloos zouden zijn, dan is dat al een stap in de goede richting. De
vleeseter levert er immers weinig op in.

Max

Het is organisatorisch wel een hoop gedoe als je steeds twee maaltijden moet maken. Het is
makkelijker om iedereen dan inderdaad vegetarisch te laten eten!
Lid Jonathan Steinebach mag bij zijn binnenkomst een applaus in ontvangst nemen.

Maarten

Je hebt echter ook veganisten. Dan zou je alsnog twee maaltijden moeten koken. Kun je dan
niet net zo goed alles veganistisch maken?

Fabian

Ik vind het bullshit. Je doet dan alsof vegetarisme de standaard wordt en dat ik als vleeseter
dan wordt gepusht om op die activiteiten geen vlees te eten! Ik wil niet gepusht worden…

Joost

Je was mee op MidYearsUitje afgelopen jaar toch? Daar was geen vlees. Heb je dat als groot
tekort ervaren?

Fabian

Ik vond het wel naar.

Albertjan

Waarom zou je niet gewoon in principe een vleesoptie aanbieden?

Lucas

Ik denk dat Émile het beste punt heeft gemaakt: de opties aanbieden en dat men dat van
tevoren aan kan geven. De gemiddelde kookcommissie heeft niet meer dan tien minuten
nodig om een maaltijd te verzinnen die beide vormen aan kan nemen, want zo moeilijk is
dat niet. Die mogelijkheid is er altijd geweest en dat heeft ons niet in rare bochten doen
wringen.

Joost

Er is nog niet genoeg gezegd en de tijd raakt op, dus we moeten het hier een andere keer
over gaan hebben.

Wouter

Dankjewel Joost. Het lijkt me inderdaad goed om deze discussie door te schuiven naar een
ander moment.

IX. PRESENTATIE TEGENBESTUUR
Wouter

Dan is het nu tijd voor de presentatie van het tegenbestuur! Voor wie het nog niet kent: het
tegenbestuur biedt jullie de optie om ergens voor te kiezen buiten het kandidaat‐bestuur
om. Hier zijn ze dan!

De notulen van secretaris Ernö Groeneweg gaven een gang van zaken weer die niet in overeenstemming
was met de waarheidsvisie van Onze Leider Wim Frege. Hierom is deze sectie verwijderd uit dit
geredigeerde document.

X. STEMMING
Wouter

Hartelijk bedankt tegenbestuur! Als iedereen naar voren kan komen om eventueel afval in
de afvalzakken te deponeren? Dan kan men gelijk de stem uitbrengen bij de kiescommissie,
die hier vooraan heeft plaatsgevonden.

Er wordt op redelijk chaotische wijze gestemd. Ieder lid vult een stembiljet in en levert dit af bij de
kiescommissie. De kiescommissie trekt zich hierna terug voor enkele minuten, waarna ze de zaal opnieuw
binnentreden.
Wouter

Allereerst een hartelijk applaus voor de kiescommissie!

Het aangeroepen applaus klinkt. Kiescommissaris Fabian Hoekman fluistert de uitslag in het oor van
voorzitter Wouter van der Lans.
Wouter

Ik hoor hier 13 stemmen voor het tegenbestuur en 35 stemmen voor het 28e kandidaat‐
bestuur! Dat betekent dat het kandidaat‐bestuur bij deze verkozen is! Iedereen enorm

bedankt voor jullie medewerking. We gaan de wisselceremonie dan nu gelijk starten. Ik vind
het toch wel jammer mijn bestuur uit te moeten hameren.

XI. WISSELCEREMONIE
Wouter

Bij de volgende hamerslag onthef ik uit haar functie als commissaris intern: Imke Falkena.
Hamerslag en applaus.

Wouter

Bij de volgende hamerslag onthef ik uit zijn functie als vicevoorzitter: Joost van der Putten.
Hamerslag en applaus.

Wouter

Bij de volgende hamerslag onthef ik uit zijn functie als penningmeester: Jelmer Pieter Visser.
Hamerslag en applaus.

Wouter

Bij de volgende hamerslag onthef ik uit zijn functie als secretaris: Ernö Groeneweg
Hamerslag en applaus.

Wouter &
Anne

Bij de volgende hamerslag ontheffen wij uit zijn functie Wouter van der Lans, en slaan wij
Anne Pol in als voorzitter van de FUF.
Hamerslag en daverend applaus.

Anne

Bij de volgende hamerslag sla ik Cynthia Zwijnenburg in als secretaris.
Hamerslag en applaus.

Anne

Bij de volgende hamerslag sla ik Boet Bruijniks in als penningmeester.
Hamerslag en applaus.

Anne

Bij de volgende hamerslag sla ik Renée Bos in als commissaris intern.
Hamerslag en applaus.

Anne

Bij de volgende hamerslag sla ik Jasmijn Meereboer in als commissaris onderwijs.
Hamerslag en applaus.

Anne

Dan wil ik graag oud‐bestuur 27 bedanken voor jullie harde werk het afgelopen jaar, en
zeggen dat wij er als nieuw bestuur enorm veel zin in hebben! Dan gaan we nu over op de
rondvraag.

XII. RONDVRAAG
Anne

Jobke visser?

Jobke

Nee.

Anne

Naomi Mak?

Naomi

Goed beleidsplan en een goed bestuur! Veel plezier! Oh en: waarom zijn jullie zo sexy?!

Anne

Wie weet. Floris van Houten?

Floris

Niets.

Anne

Sarah Berger?

Sarah

Niks!

Anne

Inez Tempels?

Inez

Nee.

Anne

Émile van Bergeijk?

Émile

Niets!

Anne

Angie Urlings?

Angie

Bedankt voor alles bestuur 27!

Anne

Aimée de Sévaux?

Aimée

Nee.

Anne

Marnix Deurloo?

Marnix

Succes met besturen!

Anne

Lotte Zijlstra?

Lotte

Succes!

Anne

Gijs van der Tas?

Gijs T

Veel succes!

Anne

Albertjan Telgenhof?

Albertjan

Succes met notuleren!

Anne

Giordano Ierna?

Giordano

Vergeet niet: het is de FUF, bitch!

Anne

Michiel Esseling?

Michiel

Niets.

Anne

Lars van der Miesen?

Lars

Succes! Verder niets.

Anne

Maarten Jansen?

Maarten

Laat je niet gek maken!

Anne

Marloes Biel?

Marloes

Oud‐bestuur bedankt en nieuw bestuur succes!

Anne

Gaby de Jong?

Gaby

Ik kijk uit naar sexy weekmails!

Anne

Richard Vink!

Richard

Veel succes! Nog een vraagje: wat gebeurt er met de koffiepas nu Frege uit de running is?

Anne

We zullen de nieuwe pinguïn als pashouder gebruiken. Max Velner?

Max

Veel plezier! En oud‐bestuur: geniet ervan!

Anne

Mariet de Boer?

Mariet

Oud‐bestuur jullie waren awesome, en nieuw bestuur veel succes!

Anne

Seb Vermeulen?

Seb

Veel succes!

Anne

Bas Keuning?

Bas

Oud‐bestuur bedankt en nieuw bestuur succes!

Anne

Lucas van Opstal?

Lucas

Een tip van een oude rot: bij aanmeldingen voor toneelgroep, open podium en
bandjesavond een gast genaamd Michiel Henk negeren.

Anne

Gijs van der Gun?

Gijs

Heel veel succes!

Anne

Berenike Timm?

Berenike

Veel plezier!

Anne

Roos van Leeuwen?

Roos

Succes!

Anne

Fabian Hoekman?

Fabian

Oud‐bestuur bedankt, en nieuw bestuur succes!

Anne

Imke Falkena?

Imke

Waarom zijn jullie nou zo sexy?!

Anne

Ernö Groeneweg?

Ernö

Mede‐oud‐bestuur bedankt en nieuw bestuur enorm veel succes!

Anne

Wouter van der Lans?

Wouter

Veel plezier en succes komend jaar!

Anne

Joost van der Putten?

Joost

Adje voor de FUF!
Voorzitter Anne Pol trekt een adje.

Anne

Jasmijn Meereboer?

Jasmijn

Ik heb er zin in!

Anne

Boet Bruijniks?

Boet

Ik heb er ook zin in!

Anne

Renée Bos?

Renée

Heel veel zin!

Anne

Cynthia Zwijnenburg?

Cynthia

Oud‐bestuur ontzettend bedankt. Ik heb er zin in!

Anne

Dan verklaar ik hierbij de vergadering voor gesloten!
De algemene ledenvergadering is gesloten om 22:03u.

