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BELEIDSPLAN 
Zesentwintigste kandidaatsbestuur der 
Faculteitsvereniging van 
Utrechtse filosofiestudenten



!!
Voorwoord 
!
Beste lezer, !
U bent zojuist begonnen met het lezen van het beleidsplan van het zesentwintigste 

kandidaatsbestuur van de Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten 

(hierna: FUF). In dit plan staat omschreven hoe de hieronder genoemde kandidaten 

het bestuursjaar 2015-2016 voor zich zien.  

De FUF is een relatief kleine studievereniging, maar des te actiever. Voor veel van 

haar leden is de FUF een tweede thuis geworden, voor sommigen een eerste thuis.  

Men kan het wijten aan de vele fantastische dingen die we met z’n allen op touw 

zetten, voor anderen is het eerder de sense of belonging die de FUF in ons weet op te 

wekken. Dergelijke oordelen laten we aan anderen over. Voor ons is het vooral de FUF, 

want dat is het ook. Het is de FUF. 

Maar wie zijn wij dan? Wij zijn vijf enthousiaste leden die deze prachtige vereniging 

voort willen zetten. We willen graag bedanken en teruggeven voor alles wat we hier 

hebben gekregen door ervoor te zorgen dat het komende jaar anderen hetzelfde 

mogen ervaren, en meer. Wij zijn een hechte groep van oprechte, hardwerkende 

mensen, die het beste voor heeft met de FUF en haar leden.  In dit beleidsplan staat 

alles wat we het komende jaar gaan doen. We hebben dezelfde structuur 

aangehouden als vorig jaar. We hebben de meeste onderwerpen een genummerd 

kopje gegeven om het nog overzichtelijker te maken.  

!
Met vriendelijke groeten, 

!
!
Wijcher van Dijk      Kandidaatsvoorzitter 

Marloes Biel       Kandidaatssecretaris 

Michiel Esseling      Kandidaatspenningmeester 

Lars van der Miesen      Kandidaatscommissaris intern 

Roger van Tuijl      Kandidaatscommissaris extern 

!  1



!

Inhoudsopgave 
Voorwoord 1 .....................................................................................................................................

Inleiding 4 .........................................................................................................................................

1.  DOELSTELLINGEN VERDIEPEND............................................................................................
 5 ......................................................................................................................................................

1.1. Splitsing Dryadecommissie 5 .......................................................................

1.2. Filosofisch café en Docentencafé 5 ...............................................................

1.4. Perspectiefdag  6 ....................................................................................

1.5. Externe activiteiten 6 ..............................................................................

1.6.  Nieuwe projecten 6 .................................................................................

1.6.1. Boekendeal 7 ...................................................................................

1.6.2. Versus  7 ............................................................................................

1.6.3. Paperplank 7 .......................................................................................

1.6.4. Online platform 8 .................................................................................

2. DOELSTELLINGEN ONTSPANNEND.........................................................................................
 9 ......................................................................................................................................................

2.1 Openingstijden 9 ....................................................................................

2.2. Activiteitenbeleid 9 .................................................................................

2.4. Familiedag en Dies 10 ..............................................................................

2.5.  Kick-Off Barbecue 10 ...............................................................................

2.6.  Liftwedstrijd 10 ......................................................................................

3. DOELSTELLINGEN EXTERN .....................................................................................................
 11 .....................................................................................................................................................

3.1.  Contact andere studieverenigingen  11 ..........................................................

3.2  Samenwerking ERA 11 .................................................................................

3.3 Stichtse Taveerne  12 ...............................................................................

4. DOELSTELLINGEN FINANCIEEL...............................................................................................
 13 ....................................................................................................................................................

4.1 Vermindering uitgaven 13 ..........................................................................

4.2  Steun voor activiteiten  13 .........................................................................

4.3  Algemene steun 13 ..................................................................................

4.4. Acquisitieplan  14 ...................................................................................

4.5. Spaartegoed 14 ......................................................................................

!  2



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5  SPEERPUNTEN .........................................................................................................................
 15 ....................................................................................................................................................

5.1. Speerpunten Voorzitter  15 ........................................................................

5.2 Speerpunten Secretaris 17 .........................................................................

5.3.  Speerpunten Penningmeester 19 ..................................................................

5.5. Speerpunten Commissaris Extern 23 ................................................................

BIJLAGEN 25 ...................................................................................................................................

1. Balans 25 ..................................................................................................

2. Begroting 26 ...............................................................................................

3. Commissies  28 ............................................................................................

Collectieven 30 ..............................................................................................

Groepen 31 

4. Jaarplanning 32...........................................................................................

!  3



  
Inleiding !
Dit beleidsplan houdt grotendeels de verdeling van onderwerpen aan zoals die vorig 

jaar door het 25e kandidaatsbestuur is geïntroduceerd. We zullen eerst de 

verdiepende doelstellingen behandelen, dan de ontspannende, dan de externe, en tot 

slot de financiële. De persoonlijke speerpunten van elk van de vijf schrijvers van dit 

beleidsplan volgen de doelstellingen traditiegetrouw op, en we sluiten af met de 

balans, begroting, commissielijst, en jaarplanning als bijlagen. ‚Samenwerkings-

verbanden en contracten’ is geen aparte bijlage. De contracten die we hebben zullen 

nu te vinden zijn bij Doelstellingen Extern. 

!!!!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
1.  DOELSTELLINGEN VERDIEPEND 
!
Onze vereniging is in de eerste plaats een studievereniging, dit blijft voor ons één van 

de belangrijkste pijlers van dit jaar. Sommige hieraan gerelateerde activiteiten en 

evenementen die reeds bestaan gaan we iets anders aanpakken. Sommige dingen die 

hieronder worden behandeld zijn nieuw. 

!
1.1. Splitsing Dryadecommissie 

Voorheen werden de fora en het symposium georganiseerd door de Dryadecommissie. 

Deze evenementen staan voor het komende jaar ook op het programma. We hebben 

besloten de Dryadecommissie op te splitsen in twee afzonderlijke commissies. De 

nieuwe Symposiumcommissie zal zich enkel richten op het symposium, en de 

Dryadecommissie op de fora en eventuele andere activiteiten. Het splitsen zal dienen 

om het symposium beter uit de verf te laten komen. Het symposium geeft studenten 

en docenten de kans te praten en te discussiëren over onderwerpen die buiten het 

curriculum vallen.  

!
1.2. Filosofisch café en Docentencafé 

Het filosofisch café werd geïntroduceerd  in het jaar van het bestuur-Ottenheym 

(‘11-‘12) om docenten en studenten een plaats te geven waar zij samen op een meer 

informele manier kunnen praten over hun interesses. De organisatie van deze 

activiteit ligt echter niet meer volledig bij de FUF waardoor wij niet meer de 

mogelijkheid hebben dit in te vullen naar de wensen van onze leden. Om dit gat op te 

vullen zijn er afgelopen jaar docentencafés georganiseerd vanuit de FUF om het 

karakter van het oude filosofisch café te doen herleven. Deze avonden zijn zeer goed 

ontvangen. Het docentencafé willen wij ook dit jaar blijven organiseren. Tijdens deze 

avonden krijgen docenten de kans iets te vertellen over hun persoonlijke interesses of 

hun recente onderzoek. Daarnaast bieden deze avonden docenten en studenten de 

kans om elkaar beter te leren kennen. 
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De binding tussen studenten en docenten zal ook een platform krijgen tijdens het 

docentendiner en het jaarlijkse Oktoberfeest, dat vooral in het teken zal staan van de 

eerstejaars. 

!
1.4. Perspectiefdag  

Een andere belangrijke activiteit dit jaar zal de perspectiefdag zijn. Met deze dag 

willen we onze leden een perspectief bieden voor na hun studie. Onder het bestuur-

Ierna (’13-’14) is de vorige perspectiefdag helaas niet doorgegaan doordat er te 

weinig animo was onder onze leden. De huidige commissie is er volop mee bezig en 

zal proberen dit tot een succes te maken.  We denken de slagingskans te kunnen 

vergroten door de studievereniging voor filosofiestudenten uit Rotterdam, de ERA, uit 

te nodigen. 

!
1.5. Externe activiteiten 

Door het land heen worden verschillende activiteiten georganiseerd die te maken 

hebben met filosofie. Denk aan lezingen, fora, en symposia. De afgelopen jaren waren 

deze activiteiten vaak nauwelijks bekend onder onze leden. Daarom heeft het 

bestuur-Van Opstal (’14-’15) besloten de externe agenda in het leven  te roepen, dit 

vonden wij een goed idee. Wij willen dit beleid graag doorzetten door de betreffende 

activiteiten op de externe agenda te zetten, en de meest interessante ook op 

Facebook te plaatsen zodat onze leden op de hoogte zijn. Dit zal nog meer verdieping 

bieden voor de leden die daar behoefte aan hebben. Het afgelopen jaar heeft deze 

externe agenda nog niet het succes gehad wat het bestuur gehoopt had. Door het 

vergroten van de rol van de website verwachten wij dat deze externe agenda ook 

meer bekendheid krijgt onder onze leden.  

!
1.6.  Nieuwe projecten 

De FUF is, om het voor de zekerheid maar te herhalen, een studievereniging. We 

willen dit jaar aan een aantal projecten werken die voor de aankomende jaren een 

platform bieden voor meer verdiepende activiteiten.   

!
!
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1.6.1. Boekendeal 

Het eerste project heeft betrekking op het bestellen van boeken. Voor het aankomend 

jaar heeft de FUF een nieuwe boekendeal, een boekendeal waar wij erg tevreden 

over zijn, aangezien het bestellen van boeken voorgaande jaren stroef ging. Boeken 

waren niet op voorraad, de levertijden lieten te wensen over, en het bleek moeilijk 

om op tijd de lijst met studieboeken te verkrijgen. Met het bedrijf boekenservice.nl 

heeft de boekencommissie nu een contract gesloten waarin opgenomen is dat boeken 

altijd op voorraad zullen zijn en leden van de FUF 10% korting op Nederlandse boeken 

ontvangen en 15% op Engelse. Er komt een speciale website waar leden van de FUF de 

boeken kunnen laten bestellen. Deze boeken zullen binnen 3 dagen naar een eigen 

gekozen adres worden verzonden. De boeken kunnen besteld worden op 

www.fuf.studieboekenwebshop.nl  

!
1.6.2. Versus  

Ons volgende project zal vormgegeven worden in een terugkerende activiteit die voor 

de studenten meer verdieping zal geven, en een goede balans zal vinden tussen een 

formeel, en informeel karakter. Deze activiteit is te begrijpen als een combinatie van 

een quiz en een debatwedstrijd. Hiervoor maken we van tevoren een aantal teksten 

bekend die ter voorbereiding  gelezen dienen te geworden. Om samenwerking, 

motivatie, én het leren van elkaar te bevorderen zal men zich in kunnen schrijven 

met teams die tegen elkaar strijden. Een panel bestaande uit een eerstejaars, een 

veteraan van de bachelor, een masterstudent, en een docent zal vragen en stellingen 

voorbereiden over de desbetreffende teksten. Dit panel zal de teams beoordelen op 

feitelijke argumentatie en retoriek. Deze activiteit, onder de noemer Versus, zal 

georganiseerd worden door drie bestuursleden in samenwerking met één of twee 

geïnteresseerde leden. Later in het jaar zal dit misschien ook een activiteit zijn voor 

ERA uit Rotterdam Versus de FUF.  

!
1.6.3. Paperplank 

Als derde willen we binnen de vereniging graag twee permanente plekken creëren 

waar FUF-leden terecht kunnen als ze behoefte hebben aan nog meer filosofie naast 
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de colleges en de activiteiten die georganiseerd worden door de FUF. De eerste 

mogelijkheid is er al, maar die zullen we verder uitbreiden: de paperplank. De 

afgelopen  jaren zijn er al verschillende pogingen gedaan om deze plank verder te 

vullen met scripties en papers, dit helaas zonder veel succes. Het aankomende jaar 

willen wij deze plank in het FUF-hok verder vullen door studenten én docenten 

persoonlijk aan te spreken en toestemming te vragen hun werk bij ons in het hok te 

plaatsen. We zullen hier onderandere het online archief Igitur voor raadplegen. Deze 

werken komen vervolgens in een hele grote multomap die goed zichtbaar zal zijn.  
!
1.6.4. Online platform 

Tot slot willen we aan de website een forum toevoegen voor studenten om met elkaar 

te kunnen praten over onder andere studie gerelateerde onderwerpen zoals over 

verschillende cursussen en onderwerpen die ze interessant vinden. Ook zal er de 

mogelijkheid bestaan feedback te krijgen op een eigen paper, of feedback te geven 

op het paper van een mede student.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
2. DOELSTELLINGEN ONTSPANNEND 
!
Bij de FUF is gezelligheid en sociale verbinding ook een erg belangrijk aspect. Daarom 

biedt de FUF haar leden een breed scala aan activiteiten, mede vanuit haar 

commissies, bedoeld om leden bij elkaar te brengen en een fijne afwisseling naast de 

studie te faciliteren. De combinatie van activiteiten en het hok geeft leden telkens 

weer de gelegenheid elkaar op te zoeken en te binden.  Ons bestuur streeft ernaar 

om deze mooie gelegenheid ook dit jaar te onderhouden en te verbeteren. 

!
2.1 Openingstijden 

Het FUF-hok, te vinden op Drift 21 in kamer 2.07, zal  van maandag tot en met 

donderdag van minimaal 13:00 tot maximaal 22:00 open zijn en op vrijdag van 

minimaal 13:00 tot maximaal 18:00. Mocht de situatie zich voordoen dan zijn wij als 

bestuur zeker bereid het hok wat eerder te openen, op voorwaarde dat het één van 

ons uitkomt dit te doen. Als we vroeger openen zullen we proberen dit duidelijk te 

communiceren via officiële, dan wel onofficiële kanalen. Zo kunnen wij flexibele 

hoktijden bieden.  

Het FUF-hok is en blijft het Capitool van onze vereniging. Op het moment van 

schrijven weten we niet hoe het er allemaal uit gaat zien op Drift 21, vanwege de 

verbouwingen. We zullen ons inzetten om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van 

alle mogelijke veranderingen en verbouwingen, zodat wij ons daar op kunnen 

voorbereiden en de leden goed weten hoe alles zal lopen.  

Wij zijn van plan eerstejaars na hun college persoonlijk uit te nodigen even mee te 

gaan naar het hok, zodat zij zich daar snel thuis voelen. Het hok moet immers een 

vertrouwde plek zijn voor ieder FUF-lid. 

!
2.2. Activiteitenbeleid 

Een maatregel die wij willen nemen is het ietwat verlagen van de hoeveelheid 

activiteiten per week. Dit omdat uit voorgaande jaren is gebleken dat de opkomst 
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voor activiteiten weleens laag is doordat maar een beperkt aantal mensen kan. Dit 

zullen we doen door af te stappen van het eerdere streven om twee activiteiten per 

week te hebben. Door iets minder activiteiten te organiseren, en de focus iets meer 

te leggen op kwaliteit en diversiteit in plaats van kwantiteit, hopen wij een hogere 

opkomst te realiseren en zo activiteiten des te leuker en geslaagder te maken.  

!
2.4. Familiedag en Dies 

We willen onze leden de gelegenheid geven om hun vrienden en familie meer te 

betrekken bij de FUF. Hiervoor zal dit jaar een familiedag worden georganiseerd en 

zal het op het diesfeest toegestaan zijn vrienden mee te nemen onder het mom van 

een ‘B-day,’ wat zowel birthday als buddy-day behelst.  

!
2.5.  Kick-Off Barbecue 

Het begin van dit collegejaar zal voor het eerst verrijkt worden met een ware kick-off 

barbecue! Deze zal direct na een hoorcollege Geschiedenis 1 plaatsvinden, en is als 

een aanvulling op de commissiemarkt  bedoeld om het gat dat valt tussen het 

introductiekamp en het Oktoberfeest op te vullen, en eerstejaars er nog meer van te 

overtuigen dat de FUF een geweldige vereniging is. De kick-off BBQ zal gekenmerkt 

worden door haar laagdrempeligheid en haar streven om eerstejaars en ouderejaars in 

contact te brengen met elkaar. Het zal natuurlijk ook dienen als extra gelegenheid 

voor nieuwe inschrijvingen.   

!
2.6.  Liftwedstrijd 

Wij vinden de liftwedstrijd een dermate leuke en belangrijke activiteit dat we een 

commissie in het leven zullen roepen om deze te verzorgen. 

!
!
!
!
!
!
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!
3. DOELSTELLINGEN EXTERN  
!
Dit jaar zullen wij proberen om de acquisitie binnen de FUF drastisch te verbeteren, 

maar tot het we de veranderingen die hiervoor nodig zijn kunnen implementeren  

gaan wij verder met de oude manier om steun te krijgen voor activiteiten.  

!
3.1.  Contact andere studieverenigingen  

De meeste studieverenigingen lopen tegen dezelfde problemen aan, dit zijn vaak 

kleine praktische zaken. De inzichten van andere verenigingen zouden ons daarom 

goed van pas kunnen komen en andersom geldt waarschijnlijk hetzelfde.  Wij hopen 

door meer contact te leggen met die andere verenigingen elkaar te kunnen adviseren 

hierover en vaker samen met hen activiteiten te organiseren.  We willen dit ten 

eerste bereiken door actief deel uit te blijven maken van de bestaande samen-

werkingsverbanden. Ten tweede zullen we ook actief informeel contact zoeken met 

andere besturen.  

Autarkeia telt sinds kort twee nieuwe bestuursleden. We hopen het contact met 

Autarkeia te kunnen doen heropleven, door haar bestuur op de hoogte te houden van 

onze plannen en vice versa, en te overleggen over hoe we elkaar van dienst kunnen 

zijn. 

!
3.2  Samenwerking ERA 

Een extern project waar we aan gaan beginnen is een samenwerking tussen de FUF en 

andere studieverenigingen voor wijsbegeertestudenten. Het oude samenwerkings-

verband dat bestond, de SSF (Stichting studieverenigingen Filosofie), bleek de 

afgelopen jaren helaas niet meer te werken. Zowel de FUF als de ERA, de 

studievereniging filosofie uit Rotterdam, zien veel potentie in een toekomstige 

samenwerking. Aankomend jaar zullen dan ook de mogelijkheden verkend worden om 

samen te werken aan acquisitie en het organiseren van activiteiten. We willen graag 

een goed fundament leggen zodat we hier in de aankomende jaren nog profijt van 
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hebben. Wij verwachten dat dit samenwerkingsverband in de toekomst vruchtbaar zal 

zijn voor studie gerelateerde en verdiepende activiteiten.  

!
3.3 Stichtse Taveerne  

Op 1 januari 2016 zal het contract met de Stichtse Taveerne aflopen. Tot zover zijn de 

reacties over onze huidige stamkroeg goed. Op het moment dat de Stichtse Taveerne 

het contract met ons zal willen verlengen zullen wij dit weer aangaan voor één jaar, 

zodat het bestuur na ons de keuze mogelijkheid heeft om te wisselen van stamkroeg. 

We zullen medio november te horen krijgen van de eigenaren van de stamkroeg of zij 

een nieuw contract onder dezelfde voorwaarden willen aangaan.  Mocht dit niet het 

geval zijn dan hebben we alsnog de mogelijkheid en gelegenheid om te zoeken naar 

een nieuwe stamkroeg. Als blijkt dat de Stichtse Taveerne erg tevreden met ons was 

willen wij ons best doen er een nog betere deal uit te slepen. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
4. DOELSTELLINGEN FINANCIEEL 
Dit stuk zal voornamelijk gaan over hoe wij om zullen gaan met de bezuinigingen 

vanuit het departement waar we mee te maken krijgen. Logischerwijs kun je hierin 

twee soorten reacties onderscheiden: het beperken van de uitgaven enerzijds en het 

verhogen van de inkomsten anderzijds. Het grootste deel van deze doelstelling zal 

dan ook dit onderscheid volgen. 

4.1 Vermindering uitgaven 

Qua uitgaven zijn we ten eerste van plan om het begrootte bedrag voor enkele 

ontspannende activiteiten te beperken, als we het idee hebben dat het met minder 

uitgaven ook een geslaagde activiteit kan blijven. Dit heeft voornamelijk als gevolg 

dat de uur-of-5-borrel wordt geschrapt. De uitgaven voor deze borrel waren 

aanzienlijk hoger dan voor andere activiteiten.  

4.2  Steun voor activiteiten  

Qua inkomsten gaan we hier eerst in op hoe we bijdragen willen verkrijgen voor 

specifieke activiteiten. Dit gaan we enerzijds doen door ons te richten tot het 

departement bij activiteiten die verdiepend van aard zijn, of waarbij het 

departement ook belang heeft. Anderzijds zal het de vorm krijgen van het proberen 

te verkrijgen van middelen voor activiteiten, bijvoorbeeld in gratis boodschappen 

voor activiteiten, aangezien dit vorig jaar een succes bleek. 

4.3  Algemene steun 

Naast plannen voor de steun van specifieke activiteiten, hebben we ook plannen voor 

het vergroten van de algemene inkomsten. Eén van de projecten die hiervoor erg 

geschikt is, zijn de filosofielessen. Hierbij geven enkele FUF’ers een gastles op een 

middelbare school over een onderwerp binnen de filosofie waar ze goed in thuis zijn, 

en de school stelt daar een donatie aan de FUF tegenover. Omdat dit vorig jaar 

positief werd ontvangen, willen we het dit jaar dan ook graag voortzetten. 

Het lijkt ons in deze context van groot belang om ons in te spannen om het aantal 

nieuwe inschrijvingen zo hoog mogelijk te maken, aangezien dit zowel onze subsidie 
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als onze totale contributie ten goede komt.  Wat dat betreft zijn we erg tevreden met 

de boekendeal die er nu ligt, die stelt ons namelijk in staat om daarmee te 

adverteren. Ook zijn we van plan de kick-off activiteit in te vullen met een barbecue 

aan het begin van het academisch jaar. Deze is gratis voor eerstejaars. Dit betekent 

dat we eerstejaars filosofiestudenten korting op al hun boeken kunnen bieden, en ook 

nog een gratis barbecue. Wij hopen dat meer van hen dan geneigd zullen zijn lid te 

worden als dit sterk wordt geadverteerd. 

4.4. Acquisitieplan  

Ons lijkt het verstandig een acquisitieplan op te stellen voor een langere termijn, om 

het voortbestaan van onze vereniging te kunnen verzekeren. Dit gaan we met name 

proberen te bereiken door sponsors te werven. Voorgaande jaren hebben we ons 

vooral gericht op sponsoring voor specifieke activiteiten. Hoewel dit effectief bleek, 

is het geen geschikte strategie voor een langdurige samenwerking. Wij willen dit  

anders aanpakken door ons eerst te focussen op het leggen van een goede fundering 

waar wij en volgende besturen op voort kunnen bouwen. Als wij nu direct zouden 

beginnen met het zoeken van sponsoren voor dit jaar is de kans namelijk erg klein dat 

dit uitbloeit tot een langdurige samenwerking. We zullen dan ook eerst alle 

mogelijkheden grondig onderzoeken voordat we actie ondernemen.  
de concrete strategie staat nu dus nog niet vast, deze zullen we tijdens de volgende 

algemene ledenvergadering presenteren. 

!
4.5. Spaartegoed 

We zullen er vanwege de bezuinigingen dit jaar helaas niet aan ontkomen een  vrij 

groot bedrag op te nemen van ons spaartegoed. Hoewel ons spaartegoed nog vrij ruim 

is, zal het toch over een aantal jaren op gaan als we op dezelfde manier doorgaan. 

Daarom zijn we voor dit jaar voorzichtig in het opnemen en proberen we het 

opnemen voor de komende jaren te verminderen door middel van ons acquisitieplan. 

Maar zelfs dan zal het spaartegoed langzaam op raken. Door in gesprek te blijven met 

het departement hopen we dat ze zich zullen realiseren dat ze de bezuinigingen 

zullen moeten verminderen.  
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!
5  SPEERPUNTEN  
 
5.1. Speerpunten Voorzitter  

Als voorzitter zal ik, meer nog dan mijn mede-

bestuursleden, het gezicht van onze vereniging 

zijn. Waar iedereen verder zijn eigen taak heeft en 

steentje bijdraagt, is het onder andere mijn taak 

om het geheel te overzien , te weten waar alle 

steentjes zijn en heen rollen. Vanuit die functie 

stel ik, traditiegetrouw, de agenda’s en verslagen 

op, coördineer ik de ALV’s, en is het mijn dagelijkse 

functie om te weten wat er gaande is, of op zijn 

minst te weten wie wel weet wat er gaande is. 

Ik zal treden in de voetsporen van Lucas van Opstal 

als waarschijnlijk één van de laatste FUF’ers van 

cohort 2010 die een bestuursfunctie zal bekleden. 

Deze senioriteit binnen ons kandidaatsbestuur is 

voor de rol die ik zal vervullen een handig pluspunt. Ik heb als lid nu 6 besturen van 

dichtbij mogen meemaken en weet dat de interne procedures en werkethiek sterk 

kunnen variëren. Ik heb zo een overvloed aan reuzenschouders om op te staan, en zal 

met deze erfenis van wijsheid  trachten iedereen in staat te stellen gezamenlijk de 

FUF te belichamen en in stand te houden als de liefdevolle, magische en veelzijdige 

vereniging die ik deze afgelopen jaren heb mogen ervaren. 

Naast het hebben van de taak het officiële aanspreekpunt te zijn wil ik graag ook voor 

iedereen benaderbaar zijn voor wat dan ook, zij het een vraag, een klacht, 

liefdesverdriet, of een jampot die je niet open krijgt. Dit in de eerste plaats voor de 

bestaande leden, maar ook voor de nieuwe leden, nieuwe leden in aantocht, oud-

leden, en  niet-leden. Ik wil de FUF een proces van oikeiosis laten ervaren, en het een 

thuis laten zijn, naar gelang men dat zal behoeven, voor zo veel mogelijk mensen, 

zowel alumni als eerstejaars, als ook veteranen van de bachelor en masterstudenten 

!  15



die tot nog toe weinig of geen affiniteit hebben gehad met de FUF en wat ze te 

bieden heeft.  

!
In navolging van dit ideaal zal ik het contact met Autarkeia overnemen en 

onderhouden in de alumnicommissie. Door het harde werk van mijn voorgangers 

daarin is het gelukt om twee FUF veteranen in het bestuur van Autarkeia te plaatsen. 

Ik verwacht dat toekomstige communicatie en de daaruit volgende samenwerking een 

stuk beter zal gaan dan de afgelopen jaren. Het doel is om alumni te betrekken in 

onze activiteiten en evenementen, dus zal ik me bezighouden met het communiceren 

van onze planning. Ik zal me ook samen met Roger bezig houden met het contact en 

samenwerkingsverband met ERA. Het plan is om het komende jaar een aantal zeer 

laagdrempelige activiteiten te organiseren in samenwerking met ERA, om zo een basis 

te leggen voor meer ambitieuze projecten in de toekomst. Het belangrijke is nu dat 

we leren goed met elkaar te communiceren. Als masterstudent zal ik in een ideale 

positie zijn om mijn medestudenten daar op de hoogte te houden en te betrekken bij 

de FUF en haar activiteiten. 

!
Tot slot aspireer ik simpelweg goed werk te verrichten voor onze vereniging. Ik ga 

mijn uiterste best doen, en hoop anderen hiermee te inspireren eenzelfde houding 

aan te nemen. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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5.2 Speerpunten Secretaris 
!
Als kandidaat-secretaris zal het eerste gedeelte 

van mijn speerpunten te maken hebben met de 

taken die verbonden zijn aan mijn aankomende 

functie. Hiermee doel ik vooral op het tijdig 

versturen van de weekmail, het op orde brengen 

van de leden-administratie, het notuleren van de 

vergaderingen en de ALV’s, de in- en uitgaande 

post, en de verantwoordelijkheid over de bestuur-

lijke correspondentie. Mijn voorgangster Lily de 

Waal heeft hier vorig jaar de verantwoordelijkheid 

over het huren van zalen voor activiteiten aan 

toegevoegd, en dit wil ik graag doorzetten. Nu het 

reserveren van de zalen via de secretaris is gegaan, 

is het voor de leden duidelijker waar de activiteiten 

plaats zullen vinden. Kort samengevat wil ik er dit jaar voor zorgen dat de juiste én 

volledige informatie tijdig terecht komt bij ieder die dat nodig heeft.  

!
Naast deze taken die inherent verbonden zijn aan de functie van secretaris zijn er 

drie andere, persoonlijke speerpunten waar ik me dit jaar op wil richten: 

!
Ten eerste zal ik samen met Roger de verantwoordelijkheid over de website op mij 

nemen. De website is op dit moment vooral belangrijk voor de foto's van activiteiten 

en de officiële documenten. Deze rol voor de website zal blijven bestaan en die 

zullen wij samen ook onderhouden. Naast deze al bestaande functies voor de website 

willen we met de website graag een paar extra mogelijkheden bieden aan onze leden. 

Zo willen we een forum toevoegen aan de website waar onze leden het samen kunnen 

hebben over studie gerelateerde zaken en waar men elkaar kan helpen als er vragen 

zijn over het schrijven van papers, vragen over het leren van tentamens, en vragen 

over het kiezen van vakken. Daarnaast wil ik het ook aanmoedigen om het met elkaar 
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te hebben over stof die niet in het curriculum voorkomtDoor het uitbreiden van de 

website en het vergroten van het aantal bezoekers zal het ook makkelijker zijn om 

sponsoren te vinden die willen adverteren op onze website.  

Daarnaast ben ik vorig jaar nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen en het 

organiseren van de eerste filosofielessen op middelbare scholen, in ruil voor een 

donatie aan de FUF. Bij de scholen, leerlingen en onze leden viel het zeer goed in de 

smaak. Het aankomende jaar wil ik deze activiteiten graag vergroten, er meer leden 

bij betrekken, en meer scholen bereiken. Dit alles zal onder de vleugels van de 

sponsorcommissie blijven, zoals het vorig jaar ook het geval was. 
!
Toen ik twee jaar geleden als onzekere beginnend filosoof binnen kwam bij de FUF 

voelde ik me meteen thuis, het toenmalig bestuur heeft hier een zeer groot aandeel 

in gehad. Ook het afgelopen jaar merkte ik bij mezelf en andere leden dat het 

bestuur een zeer belangrijke rol speelt in het thuis laten voelen van haar leden. Mijn 

laatste speerpunt heeft betrekking op deze zeer belangrijke taak en deze staat hoog 

op mijn prioriteitenlijstje. Om dit te kunnen verwezenlijken is het volgens mij van 

groot belang dat iedereen zich thuis voelt bij de FUF en dat er activiteiten met een 

verschillend karakter aangeboden worden zodat er voor iedereen wat is.  

Tijdens het bestuur Ierna is om deze reden weer een docentencafé georganiseerd. Dit 

blijkt een groot succes, want ook het afgelopen jaar waren deze avonden zeer goed 

bezocht en zagen we ook veel leden die minder op andere activiteiten zijn. Daarom 

zal ook aankomend jaar het docentencafé doorgezet worden en zal ik weer 

plaatsnemen in de commissie om dit te kunnen garanderen. Ook het verder aanvullen 

van de paperplank en onze nieuwe activiteit Versus zal hier aan bij kunnen dragen en 

daar zal ik me voor inzetten om dit op de best mogelijke manier onderdeel te laten 

zijn van onze vereniging.  

!
!
!
!
!
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5.3.  Speerpunten Penningmeester 

Als penningmeester ben ik in algemene zin 

verantwoordelijk voor de geldzaken van de FUF. Dit 

houdt in dat ik ervoor zorg dat de begroting die is 

gemaakt zo goed mogelijk wordt nageleefd, en dat 

ik een helder en duidelijk overzicht heb en kan 

geven van waar ons geld aan wordt uitgegeven. 

Hier zal ik me dan ook vooral op toeleggen. Met 

name denk ik dit te kunnen bereiken door een 

heldere presentatie van onze financiële situatie te 

leveren bij de algemene vergaderingen. Ik kreeg 

namelijk het beeld dat alleen mensen die er van 

tevoren al verstand van hebben het daadwerkelijk 

begrepen. Door begrijpelijke overzichten te maken 

en een toegankelijke uitleg erbij te geven denk ik 

hierin verandering te kunnen brengen. 

 Daarnaast zal ik me inzetten om bij veel uitgaven een beeld te verkrijgen waar het 

geld naar toe gaat, maar ook hoe noodzakelijk het is en of er betere alternatieven 

voor zijn. Ook zal ik dit proberen te bewerkstelligen door goed contact te houden met 

de commissies en ervoor te zorgen dat ze goed begrijpen dat er een begroting 

opgemaakt dient te worden, en ik die dien goed te keuren voordat ze geld uit kunnen 

geven. Mijn voorganger heeft dit al vergemakkelijkt door het zogenaamde 

penningmeesterformulier op te stellen, waarmee penningmeesters van commissies 

gemakkelijk hun begroting op kunnen stellen. Verder ga ik vooral door het jaar heen 

mijn ogen open houden voor gebieden waarop er nog vooruitgang te boeken is. Het 

lijkt me namelijk dat ik hierop gedurende het jaar een betere blik op zal ontwikkelen. 

Omdat ik de FUF vertegenwoordig in het groot onderwijs overleg, zal ik ook mijn best 

doen om op de hoogte te zijn van wat er op onderwijsgebied onder de studenten 

speelt. Dit zal ik doen door er zelf naar te vragen, maar ook door verhalen te 

verkrijgen via mijn mede-bestuursleden, zodat we op een bepaalde manier aan deze 
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taak werken als team. Dus met vragen of opmerkingen over het onderwijs kun je bij 

alle bestuursleden terecht, en via mail kun je het FUF-adres hiervoor gebruiken.  

Ook vind ik het belangrijk dat de centrale rol van de verdiepende activiteiten 

behouden blijft. Ik denk dat we om dit te bereiken ons actief in moeten zetten om 

een zo breed mogelijke doelgroep aan te spreken. Ik denk hierbij vooral aan 

studenten die ver zijn met de bachelor of al in de master zitten, maar ook aan 

studenten die (nog) geen lid zijn van de FUF. Op die manier verbreden we de 

doelgroep van de FUF en houden we tegelijkertijd een goed platform voor in stand 

voor studie-inhoudelijke zaken. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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5.4. Speerpunten Commissaris Intern 

De commissaris intern heeft als prioriteit het 

soepele verloop van evenementen en de saam-

horigheid binnen de vereniging. Dit betekent dat 

activiteiten goed moeten worden gepland en dat er 

een fijne sfeer behouden moet worden. Om deze 

prioriteiten ook dit jaar weer waar te maken wil ik 

de commissies sterk in de gaten houden, zoveel 

mogelijk aanwezig zijn op activiteiten en mensen 

sterk betrekken bij de gezelligheid van de FUF. Ik 

zal voldoende contact  bewaren met alle 

commissies en telkens weer moeten weten waar ze 

staan. Dit kan onder andere door hun facebook-

groep in de gaten te houden en een contactpersoon 

binnen ieder commissie te hebben.  

Voor een fijne sfeer waarin iedereen zich welkom voelt wil ik natuurlijk de 

eerstejaars vanaf het begin van het jaar persoonlijk bij onze activiteiten betrekken en 

ook de ouderejaars niet over het hoofd zien. Iedereen moet zich welkom voelen bij 

de FUF en dat gevoel lijkt mij iets wat ik het beste kan beïnvloeden door persoonlijk 

contact met de leden. Twee activiteiten die in het verlengde van deze focus liggen 

zijn de familiedag en de buddy-dag (ook wel amigodag). Allebei zullen dit jaar 

georganiseerd worden en voor allebei wil ik me volledig inzetten.  

Nog een activiteit waar ik me dit jaar sterk voor wil maken is de kick-off activiteit. 

Dit is een aanvulling op de commissiemarkt, bedoeld om eerstejaars te 

enthousiasmeren voor de FUF. Zo een aanvulling bleek nodig te zijn om een gat te 

vullen tussen de commissiemarkt en de eerste activiteit van het collegejaar. Ik hoop 

deze activiteit samen met mijn voorganger tot een goed einde te brengen en zo een 

grote groep nieuwe studenten zich ook weer thuis te laten voelen bij de FUF.  

Met veel nieuwe enthousiastelingen kunnen wij garant staan voor voldoende 

aanmeldingen voor de commissies en dat is belangrijk om genoeg activiteiten te 
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kunnen organiseren. Voor een betere opstart van deze commissies zal ik er voor 

zorgen dat iedere commissie een witboek ontvangt en een hulpformulier voor het 

opstellen van een balans. Vorig jaar is dat helaas niet gebeurd omdat er toen geen, of 

gedateerde witboeken waren. Het bestuur van Opstal (’14-’15) heeft tot ons 

genoegen nieuwe witboeken laten schrijven en daar wil ik maar al te graag gebruik 

van maken. Ook ga ik samen met Roger commissies aansporen om actief witboeken te 

verbeteren. Met de nieuwe witboeken in combinatie met het penningmeester-

formulier, een hulpstuk voor het opstellen van een balans (dit hulpstuk was vorig jaar 

niet alom bekend onder commissies), hoop ik een nog soepeler verloop voor 

commissies te realiseren.  

Een laatste taak die ik op me wil nemen is het bevorderen van de gevarieerdheid 

binnen de vereniging. Op het moment bestaat de FUF uit voornamelijk een harde kern 

die op bijna iedere activiteit aanwezig is, terwijl andere ingeschrevenen weinig 

komen. Ik hoop dit jaar samen met mijn medebestuursleden de FUF voor deze leden 

opnieuw interessant te maken middels promotie en meer inhoudelijke activiteiten, 

aangezien verdiepende activiteiten vaker leden trekken die minder actief zijn. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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5.5. Speerpunten Commissaris Extern 

De visie die ik heb als commissaris extern van het 

26ste  bestuur is simpel; een commerciële fundering 

leggen voor ons en voor aankomende besturen om 

het begrotingstekort te overbruggen of zelfs te 

overstijgen. Dit wil ik aankomend jaar bereiken 

door stapsgewijs een marketing-, communicatie-, 

en acquisitiestrategie te implementeren, 

beginnende bij een ondernemings/marketingplan 

dat de basis zal dienen voor de communicatie- en 

acquisitiestrategie.  

In dit ondernemings/marketingplan, zou ik een 

marketingstrategie vormen op basis van een SWOT-

analyse waarin  de sterktes en zwaktes van de FUF, 

en de kansen en bedreigingen van externe invloeden worden weergegeven. Op deze 

factoren zou de FUF vervolgens kunnen inspelen. 

Door de marketingstrategie kunnen wij dan gerichter inspelen op de markt waarin wij 

ons bevinden (als studievereniging). Zo kunnen we betere sponsors vinden voor 

activiteiten van commissies en langdurige samenwerkingsverbanden creëren voor de 

FUF zelf. De marketingstrategie zal ik bekend maken bij de aankomende halve 

algemene ledenvergadering zodat deze bijgesteld kan worden waar dat nodig is. 

Hierop volgend zal ik in samenwerking met het bestuur een communicatiestrategie 

maken waarin wordt opgenomen hoe wij ons als FUF willen profileren richting 

bedrijven. Hierbij hoort een uniforme huisstijl die betrekking zal hebben op onze 

communicatiekanalen zoals de website, brieven, en witboeken. Dit geeft de FUF een 

professionelere uitstraling.  

!
Door een goede marketing- en communicatiestrategie kunnen we gerichter bezig zijn 

met acquisitie. Tijdens het opstellen daarvan kunnen de strategieën die wij dan tot 
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zover hebben geschreven getest worden en eventueel worden bijgesteld voor het 

volgende jaar. Hiervoor is het dan ook belangrijk dat wij informatie hebben over onze 

commissies, daarom gaan de commissaris intern en ik dit jaar proberen de witboeken 

hierop aan te passen, beginnend bij een evaluatie van de evenementen.   

!
Naast dit grote project zal ik mij ook volledig gaan inzetten om het contact met 

studieverenigingen uit Utrecht en de studievereniging ERA te verbeteren, en op de 

hoogte te zijn van veranderingen die binnen de universiteit plaatsvinden zodat wij als 

bestuur hier goed op kunnen inspelen.  

  

Als laatste en belangrijkste punt: ik wil er dit jaar voor zorgen dat ik iedereen binnen 

de FUF een warm hart kan toedragen en dat iedereen met plezier naar FUF-

activiteiten komt. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!
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BIJLAGEN !
1. Balans 

!!!!!!!!!
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2. Begroting 

Uitgaven: 
ALV  € 200    

Almanak  € 100,00 

Bankkosten              € 250,00 

Bestuurskleding              € 250,00 

Borrels  € 50,00 

Commissieaftrap              € 150,00 

Commissievoorlichting              € 25,00 

Constitutieborrel              € 600,00 

Contributie U-fonds              € 30,00 

Contributie vidius              € 45,00 

Symposiumcommissie              € 900,00 

B-day  € 150,00 

Reservering lustrum              € 250,00 

Cultuurcommissie              € 50,00 

Docentencafécommissie              € 280,00 

Dryade commissie              € 100,00 

Eindejaarsbarbecue        € 200,00 

Familiedagcommissie              € 200,00 

Feestcommissie        € 350,00 

Filmgroep  € 25,00 

Gamegroep        € 25,00 

Initiatieven Pot        € 200,00 

Inventaris  € 50,00 

Kick-off activiteit        € 300,00 

Kookcommissie        € 150,00 

KvK kosten              € 40,00 

Liftcommissie        € 50,00 

Merchandisecommissie              € 20,00 

Miidyearsuitje        € 300,00 
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Inkomsten:!

!
!
!

Oktoberfeest        € 300,00 

Open podium        € 200,00 

Promotie  € 20,00 

Reiscommissie        € 400,00 

Sinterklaasactiviteit        € 20,00 

Sportcommissie        € 50,00 

Tentamenweek 
activiteiten              € 60,00 

Toneelgroep        € 300,00 

Voorraad  € 50,00 

Website  € 60,00 

versus  € 100,00 

Kosten Statuten        € 500,00 

Onvoorzien (10%)        € 822,00 

Totaal  € 8.222,00 

Restant '14-'15  € 800,00 

Contributie  € 3.100,00 

Subsidie departement  € 1.800,00 

Reservering familie Dag  € 100,00 

Reservering statuten  € 500,00 

Stamkroeg bijdrage  € 250,00 

Filosofielessen  € 500,00 

Overige sponsors  € 200,00 

Opname spaartegoed  € 972,00 

Totaal:
!

 € 8.222,00 
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3. Commissies  

Op basis van inschrijving 
Almanakcommissie 
Deze commissie stelt zichzelf als doel om eind van ieder kalenderjaar een almanak 
gecreëerd te hebben met een overzicht van het jaar dat achter ons ligt. De invulling 
hiervan is vrij aan de commissie; foto’s, columns, odes aan leden, reflecties op 
activiteiten en anekdotes behoren tot de mogelijkheden.  !
Boekencommissie 
De boekencommissie geeft onze leden de mogelijkheid (studie)boeken aan te schaffen 
met korting.  !
Cultuurcommissie 
Elk kwartaal organiseert de cultuurcommissie een activiteit die in zeer brede zin een 
cultureel aspect in zich heeft. Denk hierbij aan theater- of museumbezoeken, 
tekenmiddagen of schrijfworkshops.  !
Docentencafécommissie 
De docentencafécommissie stelt zichzelf als doel de FUF-leden kennis te laten maken 
met de docenten op een meer informele manier. Tijdens deze avonden, die ongeveer 
drie keer per jaar georganiseerd worden, zal een docent vertellen over zijn of haar 
interesses en dit in meer of mindere mate combineren met filosofie. !
Dryadecommissie 
Dankzij de dryadecommissie krijgen studenten en docenten de kans om op fora hun 
medefilosofen te vermaken en verblijden met de onderwerpen die ze zelf interessant 
vinden. De stof die hier onderwerp zal zijn zal niet snel het onderwerp zijn van een 
college.  !
Feestcommissie 
De feestcommissie zal, meestal in samenwerking met andere verenigingen, gedurende 
het jaar verschillende feesten organiseren waarop de FUF’ers alle onrust uit hun lijf 
kunnen dansen.  De meeste feesten zullen een passend thema krijgen. Denk hierbij 
aan „Sintequila” en „Zweefteven en Hoogvliegers”. Dit jaar zal het Oktoberfeest en 
het gala ook georganiseerd worden door de feestcommissie. Sommige feesten zullen 
open zijn voor niet-FUF’ers.  !
Introductiecommissie 
Het introductiekamp wordt georganiseerd en begeleid door de introductiecommissie. 
De nieuwe eerstejaars zullen dankzij deze commissie kennismaken met de FUF en 
zullen geen betere start van hun studie kunnen wensen.  !
Kookcommissie 
Naast de gezelligheid die gepaard gaat met de informele bijeenkomsten van de 
kookcommissie waarin de leden voor elkaar koken, is ze ook verantwoordelijk voor 
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het avondeten bij het introductiekamp en het jaarlijkse docentendiner. Bij deze 
laatste activiteit worden docenten een avond lang in de watten gelegd door de leden 
van de kookcommissie en het bestuur.  !
Liftcommissie 
De nieuwe liftcommissie zal verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de 
liftwedstrijd die vanaf nu hopelijk weer jaarlijks op de agenda zal staan.  !
Merchandisecommissie 
De merchandisecommissie biedt de leden de kans hun (kleding)kast uit te breiden met 
verschillende onmisbare items. Een vaste waarde is de kledinglijn, denk hierbij aan 
vesten, shirts, sokken en mutsen. Daarnaast laat de commissie haar creativiteit de 
vrije loop en komt meestal met een aantal ludieke artikelen zoals boekenleggers, 
collegeblokken en pennen.           !
Open-podiumcommissie 
Het Open Podium geeft FUF-leden en docenten de kans hun vele talenten op de 
planken te brengen. Muziek is op deze avond een vaste waarde, maar ook poëzie, 
columns, cabaret en dans is welkom. Traditiegetrouw zal het bestuur op vele 
verschillende manieren een poging doen het publiek te betoveren en de toneelgroep 
geeft een voorproefje van wat ze aan het repeteren zijn. !
Reiscommissie 
De reiscommissie neemt ons jaarlijks mee op studiereis naar de prachtigste plekken 
van deze aardbol. De commissie stippelt de reis uit voor de FUF-leden zodat ieder 
zich mee kan laten nemen langs de mooiste plekken van de reisbestemming. Enkele 
bestemmingen van de afgelopen jaren zijn Rome, Praag en Edinburgh. Tijdens deze 
reis zullen studie gerelateerde activiteiten aan bod komen, zoals een lezing of een 
bezoek aan de geboorteplek van een plaatselijke filosoof. Daarnaast zal de 
reiscommissie ons ook de tijd en de ruimte geven om op eigen houtje de stad te 
verkennen en te ontspannen.  !
Sponsorcommissie 
Om de vele activiteiten van de FUF nóg meer flair te geven stelt de sponsorcommissie 
zich als doel om extra vermogen in geld of natura te vergaren. Een voorbeeld van 
sponsoring is terug te zien in de sponsoring van de lustrumshirts uit 2015. Daarnaast 
biedt de FUF filosofielessen aan op middelbare scholen in ruil voor een donatie. Het 
geld dat hiermee verkregen wordt kan commissiegericht of voor de gehele FUF 
ingezet worden. !
Sportcommissie 
De sportcommissie zal ons een paar keer per jaar in de benen helpen en een leuke 
sportactiviteit voor ons organiseren. Denk hierbij aan apenkooien, schermen, of 
schaatsen. !!
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Symposiumcommissie 
De nieuwe symposiumcommissie zal het organiseren van een groot jaarlijks symposium 
overnemen van de dryadecommissie. Deze symposia zullen zich richten op een 
onderwerp wat minder tot uiting komt in het standaard curriculum.  !
Op basis van inschrijving met motivatie 
Alumnicommissie 
De Alumnicommissie is de schakel tussen de FUF en Autarkeia, de alumnivereniging. 
Deze commissie zal de mogelijkheden verkennen om samen met deze vereniging 
activiteiten te organiseren die interessant zijn voor zowel leden van de FUF als 
Autarkeia. !
Familiedagcommissie 
Eens in de twee jaar organiseert de FUF een familiedag. De familiedagcommissie is 
verantwoordelijk voor de voorbereiding, het organiseren, en de begeleiding op de dag 
zelf. Op deze dag kunnen de FUF-leden hun ouders, broertjes, nichtjes, en oudtantes 
kennis laten maken met de stad Utrecht, de studie filosofie, en de FUF. Op deze dag 
kan de commissie bijvoorbeeld een college van een docent laten plaatsvinden, een 
rondleiding door de stad geven, en een drankje aanbieden op één van de vele 
bekende plekken voor de FUF-leden. !
Kascommissie 
De penningmeester van het bestuur zal ondersteuning krijgen van deze commissie. 
Het is de taak van deze commissie en de penningmeester om de financiële gezondheid 
van de FUF te waarborgen. Deze commissie bestaat uit oud-penningmeesters en 
minstens één niet-oud-penningmeester.  !
Collectieven 

DJ-collectief 
De leden van dit collectief stellen zich beschikbaar om op feesten en gelegenheden 
plaatjes te draaien zodat de andere FUF’ers los kunnen gaan op de muziek. Als dank 
voor hun inzet hoeven ze geen entree te betalen en hebben ze recht op twee gratis 
consumpties.  !
Grafisch collectief 
De leden van het grafisch collectief ontwerpen onder andere posters voor activiteiten 
als hier behoefte aan is bij de commissies. Ook andere dingen, zoals officiële 
uitnodigingen voor het bestuur, kunnen ontworpen worden door dit collectief. !!
Hokcollectief 
Als de bestuursleden door incidentele omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om 
in het hok aanwezig te zijn kan iemand uit het hokcollectief dit voor een dag of een 
dagdeel opvangen. De voornaamste taken van de leden van het hokcollectief zijn het 
schoonhouden van het ho,k en het hok openen of sluiten.  
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Programmeercollectief 
Het programmeercollectief zal het bestuur ondersteunen bij alles wat te maken heeft 
met techniek. Het belangrijkste doel wat wij hiermee zien is ondersteuning bij het 
onderhouden en verder vormgeven van de website.  !
Tapcollectief 
Dit collectief stelt zich beschikbaar om bardiensten te draaien op feestjes. Als 
bedankje krijgen ze gratis toegang tot het feest en twee consumpties.  !!
Groepen 

Toneelgroep 
Elk jaar studeert de toneelgroep een stuk in dat vervolgens wordt opgevoerd. 
Iedereen die graag op (of achter) het podium staat is welkom bij de toneelgroep.  !
Filmgroep 
Deze groep heeft twee kanten. Aan de ene kant organiseert de filmgroep 
filmmiddagen met verschillende thema’s. Aan de andere kant is er ook de 
mogelijkheid om met één of meerdere leden uit de filmgroep zelf een film te maken 
en deze te tonen op het jaarlijkse open podium.  !
Muziekgroep 
Via de muziekgroep kunnen de verschillende muzikanten in de FUF kennis met elkaar 
maken. Verder heeft de muziekgroep de mogelijkheid jamsessies te organiseren of 
een band te vormen die vervolgens het resultaat laat zien op het open podium. !
Gamegroep 
Met deze groep kan een aantal keer per jaar een gezellige en toegankelijke 
gamemiddag georganiseerd worden. Zowel voor fanatieke gamers als beginners is er 
op deze middagen de mogelijkheid om tegen elkaar te strijden in veel verschillende 
games.  !
Spelletjesgroep 
Naast fanatieke gamers heeft de FUF ook veel liefhebbers van het bord- en kaartspel. 
Deze leden kunnen zich vermaken in de spelletjesgroep. De groep organiseert een 
aantal spelletjesmiddagen of -avonden gedurende het collegejaar. !
Whiskygroep 
Na verschillende succesvolle whiskyproeverijen heeft de whiskygroep zich weer 
gevormd om alle barbaren uit de FUF kennis te laten maken met de fijne smaken en 
het genot van whisky.  !!
!
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4. Jaarplanning 
!
Periode 1: 31 aug - 6 nov

 

Opmerkingen

35 26-28 aug Introductiekamp  

36  31 aug - 4 sept  Introductie Faculteit  

37  8-sep  Filosofisch Café  

37  9-sep  Maandelijkse Borrel  

37  9-sep  Wissel-ALV  

38  15-sep  Commissiemarkt  

38  18-sep  BBQ-eerstejaars  

39  22-sep  Filmmiddag  

40  2-okt  Dryade-activiteit  

42  13-okt  Filosofisch Café  

42  14-okt  
Maandelijkse Borrel - 

Versus  

43  20-okt  Commissie-etentje  

43  22-okt  Cultuuractiviteit  

44  28-okt  Oktoberfeest  

45  4-nov  Hokactiviteit Tentamenweek

45  2-6 nov  X Reflectieweek

Periode 2: 9 nov - 29 jan

 

Opmerkingen

46  10-nov  Filosofisch Café  

46  11-nov  Maandelijkse Borrel  

47  17-nov  Sportactiviteit  

48  25-nov  Feest  

49  1-dec  Docentencafé  

49  3-dec  Surprise-avond  

50  8-dec  Filosofisch Café  

50  9-dec  
Maandelijkse Borrel - 

Docenten  

51  16-dec  Dryade-activiteit  

51  18-dec  Kersthokactiviteit  

52  21-dec  X Kerstvakantie
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53  1-jan  X Kerstvakantie

1  5-jan  Dryade-activiteit  

2  12-jan  Filosofisch Café  

2  13-jan  
Maandelijkse Borrel - 

Versus  

3  19-jan  Hokactiviteit Tentamenweek

4  25 - 31 jan   Reflectieweek

5  1-3 feb  MYU Onderwijsvrij

Periode 3: 8 feb - 15 apr

 

Opmerkingen

6  9-feb  Filosofisch Café  

6  10-feb  Maandelijkse Borrel  

7  15-feb  Cultuuractiviteit  

7  18-feb  Docentencafé  

8  24-Feb  Spelletjesmiddag/avond  

8  25-feb  Gala  

9  1 mrt  Dryade-activiteit  

10  8 mrt  Filosofisch Café  

10  9 mrt  Maandelijkse Borrel  

10  10 mrt  Meeloopdag  

11  15 mrt  Sportactiviteit  

11  17 mrt  Open-Podium  

12  23 mrt  Meeloopdag  

12  24 mrt  Bestuursactiviteit  

13  30 mrt  H-ALV  

14  4-apr  Filmmiddag  

15  12-apr  Filosofisch Café  

15  13-apr  
Maandelijkse Borrel - 

Versus  

  14-apr  Hokactiviteit Tentamenweek

15  11-15 apr  X Reflectieweek

16  18-22 apr  Studiereis Onderwijsvrij

Periode 4: 25 apr – jul

 

Opmerkingen

17  25-apr  Dryade-activiteit  
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!!!!!!!!!
!!
          

18  3-mei  Dies-activiteit  

18  6-mei  X Onderwijsvrij

19  10-mei  Filosofisch Café  

19  11-mei  Maandelijkse Borrel  

20  19-mei  Feest  

21  25-mei  Cultuuractiviteit  

22  1-jun  uur-of-vijf Borrel  

23  8-jun  Filosofisch Café  

23  9-jun  Maandelijkse Borrel  

24  13-jun  Sportactiviteit  

24  16-jun  Docentencafé  

25  21-jun  Toneelvoorstelling  

25  22-jun  Toneelvoorstelling  

25  24-jun  Eindejaarsbarbeque  

26  30-jun  Hokactiviteit Tentamenweek

27  4-jul  X Vakantie

Periode 1: 5 september to aan 7 november

 

Opmerkingen

36  31 aug - 2 sep  Introkamp  

41  13-okt  Dryade-activiteit  
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