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Voorwoord 
 

Lectori salutem, 

 

Dit 24e beleidsplan is niet alleen een product van de vijf leden van het kandidaatsbestuur, maar 

ook van de voorgaande besturen en de leden van de Faculteitsvereniging van Utrechtse 

Filosofiestudenten (hierna: de FUF). Want deze laatsten zijn de mensen die de FUF hebben 

gemaakt tot wat ze is. Bij het schrijven van het beleidsplan is vaak inspiratie geput uit de 

plannen van voorgaande jaren. Op deze manier zijn we redelijk bekend geworden met het wel 

en wee van de FUF en de wensen van haar leden.  

Waar beleidsplannen over het algemeen als politiek medium worden gebruikt en meestal 

inhoudelijk sterk van elkaar verschillen om zich af te zetten tegen de voorganger, is mij 

opgevallen dat dit niet het geval is bij de FUF. Het beleid dat wordt gepresenteerd komt vaak 

overeen met die van het afgelopen jaar, al dan niet met de toevoeging van enkele kernpunten 

die de actuelere zaken behandelen. Hiermee wil ik niet het innovatief vermogen van mijn 

voorgangers misprijzen, maar eerder hun bestuurskwaliteiten loven. In dit fenomeen lees ik 

namelijk dat de FUF het blijkbaar niet nodig heeft gehad (in ieder geval niet in de afgelopen 

jaren) om een radicaal andere richting op te gaan en dus een zeer gezonde vereniging is die, in 

ieder geval organisatorisch gezien, weinig grote tegenslagen heeft ondervonden. Deze 

continuïteit wordt mede veroorzaakt door de verschillende tradities die in stand gehouden 

moeten worden en de verwachtingen waaraan men als bestuur moet voldoen.  

Met ons beleid dat in dit document uit de doeken wordt gedaan, hoop ik samen met mijn 

medebestuursleden deze continuïteit te kunnen behouden, maar tegelijkertijd met een eigen 

inbreng te komen die een figuurlijke frisse wind laat waaien door de vereniging en een meer 

letterlijke en specifieke door het hok. 

Bij deze wil ik dan ook mijn kandidaatsbestuursleden bedanken voor hun ideeën en inzicht die 

dit beleidsplan hebben gemaakt tot wat het is, maar ook onze voorgangers, de leden en de 

Raad van Advies, die ervoor hebben gezorgd dat de vereniging zo gezond en goed lopend is.  

 

Giordano Ierna  (kandidaatsvoorzitter) 

Albertjan Telgenhof  (kandidaatssecretaris) 

Floris van Houten (kandidaatspenningmeester) 

Filip Ferenc   (kandidaatscommissaris intern) 

Sam Mulkens   (kandidaatscommissaris onderwijs)  
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Inleiding 
 

Het doel van het beleidsplan is het uiteenzetten en verantwoorden van het door ons 

voorgestelde bewind. Het eerste deel zal dit algemene beleid beschrijven aan de hand van 

doelstellingen die onderverdeeld zijn in de volgende categorieën: formeel, informeel, financieel 

en extern. De eerste twee onderdelen betreffen respectievelijk de studie gerelateerde en de 

sociale activiteiten van de FUF. De financiën vallen onder het nagenoeg gelijknamige kopje en 

de contacten en zaken die buiten de vereniging zelf reiken behoren tot de laatst genoemde 

categorie. 

Hiernaast kent het beleidsplan een meer persoonlijk karakter in de vorm van de speerpunten. 

Ieder van ons heeft hier de kans benut om enkele punten uit te lichten die voor hem persoonlijk 

van belang zijn. Vaak sluit dit aan op het takenpakket dat bij de functie hoort, maar dit is niet 

noodzakelijk. 

Ten slotte zijn de jaarplanning, balans, begroting, commissielijst en een lijst van onze 

samenwerkingsverbanden toegevoegd in de vorm van bijlagen. 

De structuur wijkt enigszins af van voorgaande jaren (het kopje “zakelijk intern” is bijvoorbeeld 

“financieel” geworden), maar we zijn ervan overtuigd dat met deze indeling alle nodige 

onderwerpen een logische plaats hebben gevonden. 
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Algemeen beleid: Doelstellingen 
 

De algemene doelstelling van de FUF die in de statuten is opgenomen luidt, lichtelijk 

geparafraseerd, als volgt: het doel van de FUF is het stimuleren van de zelfwerkzaamheid in de 

wijsbegeerte van filosofiestudenten. Onder het kopje “formele doelstellingen” zal de inhoud van 

dit voornaamste doel het duidelijkst naar voren komen. De FUF heeft echter naast deze meer 

studie-inhoudelijke activiteiten ook veel te bieden op het gebied van sociale cohesie en 

algemene gezelligheid. Hier wordt op in gegaan in het hoofdstuk “informele doelstellingen”. De 

financiële doelstellingen zullen als inleiding op onze balans en begroting dienen en een 

algemeen beeld schetsen van ons monetaire beleid. Ten slotte wordt onder de noemer “extern” 

uitgeweid over de verschillende samenwerkingen die we met andere instanties hebben.  

Doelstellingen Formeel 

 

Daar de FUF een studievereniging is, hechten wij veel waarde aan onze studie gerelateerde 

activiteiten die we de afgelopen jaren hebben gehad. Denk hierbij aan de verschillende fora, 

symposia, het filosofisch café, de studiereis en de Philosophers‟ Rally. Dit zijn activiteiten die tot 

de kern van de FUF als studievereniging behoren, en die daarom door ons enthousiast zullen 

worden ondersteund en gepromoot, waarbij we het belangrijk vinden de eerstejaars warm te 

maken voor deze activiteiten. Dit willen we doen door ervoor te zorgen dat de symposia en fora 

toegankelijk zijn, op tijdstippen plaatsvinden waarop zoveel mogelijk studenten kunnen 

attenderen, en door op tijd te beginnen met promotieactiviteiten. De dryadecommissie heeft het 

afgelopen jaar een aantal zeer interessante activiteiten georganiseerd, en we gaan ons er voor 

inzetten dat dit ook dit jaar zal gebeuren. 

Afgelopen jaar heeft men in het FUF-hok een plank vrijgemaakt in de boekenkast voor 

interessante wijsgerigere essays, papers en scripties van studenten en docenten aan de 

Universiteit Utrecht. Op dit moment is de plank vooral gevuld met boeken, waarvan een aantal 

van onze eigen docenten. Aankomend jaar zouden we erop willen toezien dat er meer aandacht 

zal worden besteed aan de oorspronkelijke intentie om ook kleinere werken van zowel docenten 

als studenten een plek te geven op de boekenplank. Dit kan studenten een referentiekader 

geven, en is een kleine moeite om te organiseren. 

De boekencommissie zal er weer voor zorgen dat FUF-leden voordelig hun studieboeken bij de 

FUF kunnen bestellen. Op dit moment loopt ons contract nog bij de Rode Rat, die onze leden 

studieboeken aanbiedt tegen lagere prijzen dan de nieuwprijs van dezelfde uitgave bij bol.com. 

Deze regeling scheelt de docenten werk doordat zij niet zelf boeken hoeven te bestellen, en in 

plaats daarvan slechts de titel door hoeven te geven aan de secretaris van FUF, die vervolgens 

met de boekencommissie regelt dat de boeken besteld worden. Helaas waren er dit jaar 

geregeld problemen met boeken die te laat geleverd werden, hierdoor zal het een belangrijke 

taak van de boekencommissie zijn om hier een oplossing voor te zoeken. 

Dit jaar zal de FUF weer een perspectiefdag organiseren, waarbij oud wijsbegeertestudenten 

vertellen over hun baan en welke rol wijsbegeerte voor hen speelt of heeft gespeeld.  

Een belangrijk focuspunt voor ons is het contact tussen studenten en docenten in stand houden 

en bevorderen. Het Oktoberfeest en docentendiner vervullen hier een belangrijke rol in, en de 

afgelopen twee jaar was het Filosofisch Café een mooie manier om dit speerpunt in te vullen. 
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Nu het Filosofisch Café een samenwerking is geworden met het departement en Studium 

Generale en niet alleen meer voor onze docenten en studenten is, zal dit speerpunt 

opgevangen worden door commissies meer activiteiten met docenten te laten organiseren.  

 

Doelstellingen Informeel 

 

Naast de studie inhoudelijke activiteiten is het voor een studievereniging ook belangrijk om 

ontspannende activiteiten te kunnen bieden aan haar leden. Een studievereniging is namelijk 

niets zonder een goede sociale interactie tussen haar leden, die wordt bevorderd door 

gelegenheden te bieden om elkaar te leren kennen. Gelukkig is de FUF al een bijzonder sociale 

vereniging met leuke, vriendelijke leden, hetgeen ons de taak om ze bij elkaar te brengen een 

stuk eenvoudiger en aangenamer maakt. 

Wij hopen dit jaar aan de leden van de FUF een van de meest gevarieerde 

activiteitenprogramma‟s tot noch toe te bieden. Iedere week zal er minstens één activiteit 

worden georganiseerd vanuit een commissie of groep binnen de FUF. Ook qua omvang zullen 

de evenementen erg verschillen; we zullen hokactiviteiten organiseren waarbij op ieder moment 

binnen te vallen is, maar natuurlijk zijn de strak georganiseerde cultuuruitjes en symposia weer 

van de partij. Op deze manier hopen we een breed scala aan mogelijkheden te faciliteren voor 

mensen met verschillende hoeveelheden aan vrije tijd. 

Natuurlijk zal in oktober weer de commissiemarkt plaatsvinden. Hier kun je je inschrijven voor 

de commissies, groepen en collectieven die de FUF te bieden heeft. Dit jaar is de commissielijst 

geactualiseerd en er zal voor volgende jaren streng gekeken worden naar commissies, groepen 

en collectieven die al langere tijd niet meer actief zijn. Er zal dan overwogen worden om deze te 

schrappen of juist onder de aandacht te brengen en een doorstart te maken. 

In het studiejaar van 2013-2014 is het wederom tijd om de tweejaarlijkse activiteit de familiedag 

te houden. Wil je je familie en vrienden dus laten zien wat je allemaal uitspookt op de 

universiteit, maak gerust gebruik van deze mooie gelegenheid.  

Het FUF-hok moet ondanks het bierverbod1 het dagelijkse meeting-point voor FUF‟fers blijven. 

Dit willen wij bereiken door een grotere focus op zogenaamde „hok-activiteiten‟ te stellen. Dit is 

tevens een uitgesproken kans voor de groepen binnen de FUF om behapbare, eenvoudig te 

regelen activiteiten te organiseren. Ideeën voor nieuwe groepen die meer leven in het hok 

kunnen blazen, zijn natuurlijk ook altijd welkom (zo is ons ten gehore gekomen dat er veel 

animo is voor een schaakgroep). 

Tot slot moet een van de oudste tradities van de studievereniging worden besproken, namelijk 

de maandelijkse borrel. Deze wordt door de botsing met het Filosofisch café, die (meestal) op 

de eerste dinsdag van de maand georganiseerd gaat worden, verplaatst naar de tweede 

donderdag van de maand. De locatie zal voorlopig, zoals afgelopen jaar, de Jan de Winter zijn.  

                                            
1De strijd om bier in de hokken is nog niet opgegeven. We zullen kijken of er nog een laatste poging te wagen is voor de 

terugkeer van het bier. Dit zal hoogstwaarschijnlijk gebeuren door onze krachten te bundelen met de andere studieverenigingen 

in onze gang. Hoewel we ons uiterste best zullen doen om dit doel te bereiken, kunnen we natuurlijk niets garanderen. Het lijkt 

er op dit moment namelijk op dat onze strijd tevergeefs zal zijn, dus willen we jullie adviseren om niet al te veel hoop op dit 

project te vestigen. 
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Doelstellingen Financieel 

 

De financiële crisis heeft de afgelopen jaren de dienst uitgemaakt bij de overheidsbegroting en 

is ondertussen ook doorgedrongen tot in het universitaire bestel. Omdat het onlogisch zou zijn 

wanneer de studentenverenigingen volledig zouden worden ontzien, gaat de FUF aankomend 

jaar mogelijk een groot deel van haar subsidie verliezen. Op dit moment is er door het 

departement nog met geen woord gerept over de consequenties van de aanstaande 

bezuinigingsronde. 

Afgelopen jaren is het departement royaal met de subsidies van de FUF omgegaan. Dit heeft 

als positief gevolg dat er voldoende buffer is opgebouwd om de eerste financiële klappen op te 

kunnen vangen. Maar deze gunstige bijkomstigheid heeft ook een keerzijde. Zo gaan er 

namelijk geruchten dat de subsidie van komend jaar onder andere gebaseerd wordt op de 

spaartegoeden. 

De vraag is dus of het verantwoord is om direct een beroep te doen op onze zorgvuldig 

opgebouwde spaarrekening. In alle waarschijnlijkheid zullen de bezuinigingen van de 

universiteit niet binnen een paar jaar worden teruggedraaid. Om de continuïteit van de 

vereniging op financieel vlak te kunnen waarborgen zal onze penningmeester in de loop van de 

komende maand een aantal worstcasescenario‟s met bijbehorende begrotingen opstellen. Deze 

scenario‟s zijn een essentiële voorzorgsmaatregel om de bezuinigingen van het departement 

naar behoren te kunnen incasseren zonder grote risico‟s te hoeven lopen.  

Op aandringen van het departement moeten de huidige financiën van de FUF zorgvuldiger en 

transparanter worden gerapporteerd. Met name zijn ze benieuwd waar de subsidiegelden van 

de universiteit heen zijn gevloeid. Om dit te bewerkstelligen zal de boekhouding komend jaar 

worden gedaan met behulp van een boekhoudprogramma. GnuCash is een gratis te gebruiken 

programma dat de penningmeester in staat stelt om eenvoudig de financiën te kunnen 

managen. De voordelen van het gebruik van een boekhoudprogramma zijn de mogelijkheid om 

actuele overzichten automatisch weer te geven en de gebruiksvriendelijkheid. Een nadeel is 

echter dat het veel werk is om de software gebruiksklaar te maken. Daarom zal op de ALV de 

balans van 01-10-2013 worden getoond. Tot die tijd zal er worden verwezen naar de balans 

zoals die gepresenteerd is in het jaarverslag van 2012-2013.  

De indeling van balans die op 1 oktober vrijgegeven wordt zal verschillen van de wat jullie 

gewend zijn. Hier is voor gekozen omdat wij van mening zijn dat het op die manier makkelijker 

is om de uitgaven beter te kunnen monitoren en controleren. Wanneer er onduidelijkheid 

bestaat over de nieuwe financiële rapportage van de FUF, zal er tijdens de ALV gelegenheid zijn 

om vragen te stellen. 
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Doelstellingen Extern 

 

De FUF moet bij verschillende overleggroepen en samenwerkingsverbanden worden 

vertegenwoordigd. Dit zal bij elk van de volgende groepen worden gedaan door een delegatie 

bestaande uit een of enkele van ons.  

De StudieVerenigingen Overleg Geesteswetenschappen (hierna: SVO), heeft als voornaamste 

doel het benadrukken en in stand houden van onze contacten met andere studieverenigingen 

binnen de faculteit Geesteswetenschappen.  

Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert (hierna: VIDIUS) is een studentenunie, die strijd voor de 

belangen van Utrechtse studenten. Ze zijn vaak in conclaaf met de gemeente en het 

universiteitsbestuur om te zorgen dat de rechten van de studenten worden gehandhaafd. De 

FUF heeft een controlerende functie als lidvereniging in dit geheel. In deze beide 

overlegorganen zullen de kandidaatsvoorzitter en de kandidaatscommissaris onderwijs zich 

inzetten en FUF vertegenwoordigen.  

De Stichting voor Studieverenigingen Filosofie (hierna: SSF) is een stichting met een 

overkoepelende functie die als voornaamste doelstelling heeft het faciliteren van een 

samenwerkingsverband voor de lidverenigingen. Het product van deze samenwerking zijn 

evenementen als de Perspectiefdag en de Philosopher‟s Rally. Dit jaar zal de 

kandidaatssecretaris de belangen van de FUF bij de SSF behartigen. 

De samenwerking die de FUF afgelopen jaar aan is gegaan met Café Jan De Winter zal 

voorlopig nog doorgezet worden. Het is echter duidelijk dat er (momenteel) niet genoeg omzet 

wordt gemaakt om het aantrekkelijk te maken voor Café Jan De Winter om deze samenwerking 

in een contract vast te stellen. Er zullen dus alternatieven worden onderzocht, maar tot nader 

order zal Café Jan De Winter de stamkroeg van de FUF blijven. 
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Taken en speerpunten 
 

In dit hoofdstuk zal elk kandidaatsbestuurslid individueel schrijven over welke zaken in zijn ogen 

extra zorg of aandacht verdienen. Op deze manier hopen we ook op een persoonlijke manier 

een beeld te geven over hoe we het bestuursjaar zouden willen invullen. 

Speerpunten Voorzitter 

 

Mijn speerpunten zijn zeer nauw verbonden met de functies die bij mijn rol als voorzitter horen. 

Ten eerste is de voorzitter de eindverantwoordelijke voor de activiteiten die in de naam van FUF 

worden georganiseerd. Dit betekent dat ik het uiteindelijke aanspreekpunt ben die alle besluiten, 

consequenties en aspecten moet verklaren en verantwoorden. Het is in mijn ogen echter ook 

belangrijk om niet slechts op een dergelijke functionele en officiële manier een aanspreekpunt 

te zijn, maar ook op een meer benaderbare en ongedwongen wijze. Als voorzitter zijnde zie ik 

het namelijk in mijn taak om het karakter van de vereniging te reflecteren. De FUF heb ik leren 

kennen als een vereniging met een ongedwongen sfeer waarin iedereen welkom is en dat zie ik 

als een zeer waardevolle eigenschap. Want zoals voorgaande jaren (en zo eigenlijk elk jaar) is 

het belangrijk om nieuwe leden te werven om de FUF tot een gezonde vereniging te maken. 

Hierbij is de openheid van de FUF een sterk wapen dat aspirant leden over de streep kan 

trekken en ervoor zorgt dat nieuwe leden zich snel thuis voelen binnen de vereniging. Om een 

dergelijk open aanspreekpunt te zijn, stel ik mijzelf tot doel om telkens op de hoogte te zijn van 

wat er binnen de FUF en haar leden speelt. Zodat er niet alleen een schijn-transparantie 

ontstaat, maar dat ik de vragen die mij gesteld worden daadwerkelijk kan beantwoorden zonder 

me te vergrijpen aan politieke schijnantwoorden en vraagontwijkingen. 

Ten tweede is mij door mijn voorganger op het hart gedrukt dat misschien een van de 

moeilijkste taken het tot bedaren brengen van de gemoederen binnen het bestuur is. Hoewel 

strijd een belangrijk aspect is van vele discussies en waardevol kan zijn op dit vlak, hoop ik ook 

door dit advies in acht te nemen een solidair en gemotiveerd bestuur te kunnen voorzitten, dat 

zich altijd zo, als een geheel, naar de leden kan presenteren. 

Buiten mijn takenpakket als voorzitter wil ik mijn aandacht ook vestigen op de structuur en het 

gebruik van de collectieven die de FUF kent. In mijn ervaring wordt er weinig gebruik gemaakt 

van de bijbehorende mailinglijsten en worden meestal mensen persoonlijk aangesproken 

waarvan men weet dat ze de betreffende taak kunnen uitvoeren. Dit is natuurlijk geen groot 

probleem en afgelopen jaren is heeft dit gebruik ook gefunctioneerd, maar mensen die zich bij 

een collectief hebben aangesloten en minder actief of aanwezig zijn binnen de vereniging 

worden vaak vergeten. Graag zou ik het gebruik van de collectieven dus meer onder de 

aandacht willen brengen bij de relevante commissies. 
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Speerpunten Secretaris 

 

In de functie van secretaris zal ik een veelzijdig takenpakket hebben, wat voornamelijk zal 

bestaan uit het notuleren van de bestuursvergaderingen en ALV‟s, het verzorgen van de 

bestuurlijke correspondentie, het bijhouden van de ledenadministratie en ondersteunen van de 

voorzitter in zijn zware taak. Een groot deel van deze taken, bijvoorbeeld de ledenadministratie, 

zal ik delen met de andere bestuursleden. 

Naast deze activiteiten zal ik mij ook bezig houden met het interstedelijke contact. Dit is niet 

alleen vanwege het vervangen van de functie commissaris extern, maar ook omdat het mijn 

persoonlijke interesse prikkelt. Het interstedelijke contact zal zich voornamelijk uiten in het 

vertegenwoordigen van de FUF in de SSF. 

Een van mijn redenen om bestuur te willen doen is dat ik de FUF wil terugbetalen voor de 

thuiskomst die ik heb mogen ervaren bij het beginnen van mijn studie. Voor mij is het 

belangrijkste doel van de FUF de gelegenheid te verzorgen om haar leden op een 

vriendschappelijke wijze nader tot elkaar te brengen. Hieraan wil ik bijdragen door ervoor te 

zorgen dat het FUF-hok een vooral schone en frisse uitstraling te geven, waar mensen zich 

uitgenodigd voelen om deel te nemen aan het fenomeen FUF. 

Naast het uitvoeren van een regelmatige schoonmaakbeurt neem ik de taak op mij om de leden 

zo secuur mogelijk op de hoogte te houden van de activiteiten die door het jaar heen worden 

georganiseerd. Hiervoor is de weekmail een belangrijk medium. Samen met de rest van het 

bestuur wil ik deze weekmail zo opstellen dat er geen ambiguïteit in voorkomt en niets wordt 

vergeten. De weekmail zal elke week op tijd in de mailbox verschijnen. 

Het regelen van de informatiestroom binnen de FUF is niet het enige contact waar ik me op wil 

richten, maar ook het interstedelijke contact. Afgelopen jaar is de Philosopher‟s Rally met groot 

succes georganiseerd in Utrecht en drong het tot me door dat er ook nog (wijsgerig) leven 

buiten Utrecht bestaat. Dit jaar heeft Utrecht de eer om de Perspectiefdag te mogen 

organiseren. Deze dag heeft als doel om een inzicht te geven op de eeuwenoude vraag wat je 

later met filosofie kunt doen. Om deze dag in goede banen te leiden zal een speciale commissie 

worden opgericht. 

 

Speerpunten Penningmeester 

 

Als penningmeester zal ik komend jaar hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor het financiële 

klimaat binnen en rondom de FUF. Het komende jaar is het aan mij de taak om, ondanks 

aangekondigde bezuinigingen, de gezonde financiële situatie van de FUF te behouden. Op het 

moment van het schrijven van dit verslag is er nog niets zeker over de geplande bezuinigingen. 

Om de FUF zo gunstig mogelijk door het zware weer heen te loodsen zal ik nauw met het 

departement samenwerken. Op deze manier hoop ik potjes aan te kunnen spreken die voor 

specifieke, vereniging gerelateerde doeleinden zijn vrijgemaakt. Ook zal ik zitting nemen in de 

sponsorcommissie om nieuwe sponsorcontracten aan te gaan. Hierbij kan worden gedacht aan 

advertenties op de nieuwe site of een nieuw kroegcontract. 

Het belangrijkste van het werken met een digitaal boekhoudprogramma, is het actueel houden 

van de boekingen. Daarom zal ik mij dit jaar focussen op het contact met de penningmeesters 
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uit de verschillende commissies. Ik hoop hiermee te bereiken dat ik de leden en mijn 

medebestuursleden te allen tijde kan informeren over de financiële situatie. 

Ook zal ik mij dit jaar inzetten om het gebruik van de initiatievenpot te stimuleren. Het is 

mogelijk dat de initiatieven die in samenwerking met docenten worden opgezet iets duurder 

uitvallen dan begroot. Voor dergelijke gevallen kan deze reservering goed van pas komen. 

Daarnaast kan deze pot worden aangewend wanneer er nieuwe, waardevolle initiatieven binnen 

FUF-verband ontstaan. 

Als penningmeester is het aan mij om de boekencommissie voor te zitten. Om deze oude 

traditie van de FUF weer populair te maken onder de leden, zal ik op zoek gaan naar een 

nieuwe leverancier waar we de nodige boeken voor de verschillende cursussen van de studie 

wijsbegeerte kunnen bestellen. Op dit moment wordt er gekeken of we de tussenhandel kunnen 

uitsluiten door direct bij de uitgever in te bestellen. De mogelijkheid om in samenwerking met 

het departement meer cursussen te voorzien van een reader zal worden onderzocht. Dit zal 

aanzienlijk kunnen schelen in de kosten van het studiemateriaal. 

Op dit moment zijn er de afgelopen twee jaar bedragen begroot om de site te updaten, zonder 

dat er een persoon is gevonden die daadwerkelijk bereid was om een site voor ons te 

ontwerpen. En nu de site ook enkele ouderdomsziekten begint te vertonen, heb ik besloten om 

deze taak persoonlijk op mij te nemen. Als alles volgens planning verloopt, zal er voor de 

halfjaarlijkse-ALV een nieuwe site online staan. 

Ondanks de moeilijke vooruitzichten zie ik het komende jaar fris en positief tegemoet.  

Ik zal komend jaar wederom veel in het hok te vinden zijn, maar nu heb ik ook een rol achter de 

schermen. Ik zal proberen om van het hok een gezellige huiskamer te maken waar iedere 

FUF‟fer zich welkom voelt. 

Speerpunten Commissaris Intern 

 

Door een aanpassing van functies binnen het bestuur, zal ook de rol van de Commissaris Intern 

enigszins een verandering doormaken. Hoewel onderwijs nooit een groot focuspunt van de 

Commissaris Intern is geweest, zal ik dankzij de komst van de Commissaris Onderwijs, volledig 

bevrijd zijn van onderwijs gerelateerde zorgen. Hierdoor zal ik me in mijn functie volledig 

kunnen richten op de leden van de FUF en de vlotte organisatie van activiteiten. Ik hoop in dit 

licht vooral op een informele manier klaar te staan voor de leden.  

Vorig jaar bleek het erg moeilijk om de eerstejaars enthousiast te krijgen voor de FUF. Daarom 

zal het dit jaar mijn grootste zorg zijn om daar iets aan te doen. Dit probleem wil ik aanpakken 

door vanaf dag één actief betrokken te zijn bij de eerstejaars. Eerstejaars moeten zich thuis 

voelen bij de FUF en hopelijk zien ze in dat de FUF er niet alleen is voor studie gerelateerde 

voordelen, maar ook een plek is om nieuwe vrienden te maken. De op de eerstejaars gerichte 

activiteiten zoals het oktoberfeest moeten ook erg goed geregeld zijn. Verder wil ik me vooral in 

blok 1 actief richten op de eerstejaars door kleine, gemakkelijk te organiseren activiteiten te 

plannen, het liefst direct na colleges van eerstejaars, zodat ze eerder geneigd zijn om te komen. 

Dit betekent dat de jaarplanning goed in elkaar moet steken en zo nodig gaandeweg aangepast 

moet worden. Verder is hier een goede communicatie met de commissies voor nodig. Ruim van 

te voren plannen om zo ophopingen en droogte van activiteiten te voorkomen. Communicatie 

met andere verenigingen zal ook een grote rol spelen. Het is me op het hart gedrukt door mijn 
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lieftallige voorganger om een goede band te vormen met andere kleine verenigingen, zodat het 

makkelijker is voor de FUF om feesten te organiseren. Het lijkt me tevens vanzelfsprekend dat 

er een goede balans tussen studie gerelateerde en gezelligheids-activiteiten moet bestaan, 

zodat wij de kans krijgen onze geest zowel te verruimen als ook te verdoven. 

Ik vind het belangrijk om mezelf regelmatig te informeren naar de stand van zaken binnen de 

commissies, maar ik wil ze ook veel vrijheid bieden om problemen intern en op hun eigen 

manier aan te pakken. Dit eerste om te voorkomen dat commissies uit elkaar vallen of iets 

dergelijks, zoals met de sportcommissie vorig jaar gebeurde. Het is natuurlijk ook van belang 

dat de jaarplanning z.s.m. naar de commissies wordt doorgestuurd, zodat zij vanaf het begin 

van het schooljaar een goed beeld hebben van wat ze te wachten staat. Ook zal ik periodiek 

rapporteren aan de rest van het bestuur over de voortgang binnen de commissies. Het lijkt me 

ten slotte ook mooi als er goede balans is tussen ouderejaars, eerstejaars en alles er tussen in 

binnen de commissies. 

 

Speerpunten Commissaris Onderwijs 

 

Dit jaar is er een nieuwe functie binnen het FUF-kandidaatsbestuur, de commissaris onderwijs. 

Als commissaris onderwijs zal mijn focus binnen de FUF met name op de onderwijs 

gerelateerde zaken liggen en de contacten met het departement. Zo zullen er reflecties van 

studenten over vakken op de FUF-website komen, zodat (aankomende) studenten niet alleen 

de vakinhoudelijke omschrijving, maar ook de ervaringen van studenten, in beschouwing 

kunnen nemen bij het kiezen van hun vakken.  Ook is het mijn taak ervoor te zorgen dat er 

genoeg onderwijs gerelateerde activiteiten zijn, denk hierbij aan het Filosofisch Café Utrecht, de 

lezingen die de dryade-commissie organiseert en de leesclubjes, en ben ik aanwezig op 

voorlichtingsdagen. Verder wil ik ervoor gaan zorgen dat er meer informatie over colleges, 

vakken en andere studiegerelateerde zaken op de FUF-website te vinden zijn. Als commissaris 

onderwijs zal ik samen met onze voorzitter de vergaderingen van de SVO bij gaan wonen.  

Andere zaken die ik dit jaar wil gaan doen is zorgen voor een actief postcollectief, een schoon 

en gezellig hok, de contacten met de alumnivereniging bevorderen en de docenten meer bij de 

FUF betrekken door ze vaker te benaderen en deel te laten nemen aan activiteiten.  

Kortom: ik ben dit jaar het aanspreekpunt voor alles wat met onderwijs te maken heeft. 
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Bijlagen 

Jaarplanning  

 

Week Datum Activiteit 

Periode 1: 2 september t/m 9 november 

40 3- Okt Wissel ALV 

41 10- Okt Comissiemarkt & inschrijving 

42 17- Okt Gamemiddag 

43 25- Okt Eerstejaarsdiner & 

Oktoberfeest 

44 31- Okt Symposium: scepticisme 

45 5- Nov 

8- Nov 

Filosofisch café 

Hokactiviteit 

Periode 2: 11 november t/m 2 februari 

46 14- Nov Maandelijkse borrel 

47 19- Nov Cultuuractiviteit 

48 
27- Nov 

29- Nov 

Whiskey proeverij 

Feest 

49 3- Dec Filosofisch café  

50 

11- Dec 

12- Dec 

17- Dec 

Sportactiviteit 

Kerstborrel 

Dryade activiteit 

51 19- Dec Filmmiddag 

52  
Kerstvakantie 

1  

2 7- Jan  Filosofisch café 

3 
15- Jan 

16- Jan 

Gamemiddag 

Maandelijkse borrel 

4 24-26 Jan MYU 

5 29- Jan Cultuuractiviteit 
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Week Datum Activiteit 

Periode 3: 3 februari t/m 12 april 

6 4- Feb Filosofisch café  

7 
12- Feb 

13- Feb 

Sportactiviteit 

Maandelijkse borrel 

8 
20- Feb 

25- Feb 

Feest 

Dryade activiteit 

9 27- Feb Whiskey proeverij 

10 11- Mar Filosofisch café 

11 13- Mar Maandelijkse borrel 

12 21- Mar Familiedag 

13 25- Mar Filmmiddag 

14 
3- Apr 

8- Apr 

Perspectiefdag 

Filosofisch café 

15 
10- Apr 

11- Apr 

Maandelijkse borrel 

Hokactiviteit 

16  Studiereis / Collegevrije week 

Periode 4: 22 april t/m 28 juni 

17 23- Apr Dryade activiteit 

18 6- Mei Filosofisch café 

19 15- Mei Maandelijkse borrel 

20 16- Mei Gamemiddag 

21 21- Mei Whiskey proeverij 

22 27- Mei Sportactiviteit 

23 5- Jun Filosofisch café 

24 12- Jun Maandelijkse borrel 

25 19- Jun Feest 

26 27- Jun  Eindejaars barbecue 

Periode 1: Van 1 september tot en met de wissel ALV 

36 
1-2 Sep  

3-5 Sep  

Facultaire Introductie 

Introductiekamp 

37 11- Sep  Maandelijkse borrel 

38   

39 26- Sep Liftwedstrijd 

40 2- Okt  Wissel ALV 
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Balans FUF per 19-09-2013 

Debet 

    

Credit 

Vaste activa 

  

Eigen vermogen 

  

      
Inventaris 

  
Eigen vermogen €4,723.89 

 
Stofzuiger €30.00 

 
Algemene voorziening €4,352.22 

 
Camera €180.00 

   
€9,076.11 

Boxen  €20.00 
    

Geldkistjes (2) €30.00 
 

Reserveringen 

  
Megafoon €25.00 

 
Lustrum 2015 €750.00 

 
Spellen €15.00 

 
Familiedag 2013-2014 €400.00 

 
Gitaar €70.00 

 
Carrieredag 2013-2014 €200.00 

 

  
€370.00 Inventaris €150.00 

 

     
€1,500.00 

Vlottende activa 

     

   
Openstaande posten 

  
Voorraad 

  
Liftwedstrijd €150.00 

 
Bier €10.00 

 
Dryadecie (symposium) €952.03 

 
Thee €6.00 

   
€1,102.03 

Statiegeld €3.50 
    

Klapkratten €20.00 
    

  
€39.50 

   

   

Vreemd vermogen 

  
Debiteuren 

     
SSF €500.00 

 

Crediteuren 

  
Leden €114.00 

 
Bankkosten €86.04 

 

  
€614.00 Kamer van Koophandel €40.00 

 

     
€126.04 

Liquide middelen 

     

      
Chartaal geld 

     
Kleine kas €0.00 

    
Grote Kas €0.00 

    
Feestkas €181.50 

    

  
€181.50 

   
Giraal geld 

     
Betaalrekening (3692.18.205) €4,199.01 

    
Spaarrekening (1265.467.323) €6,400.17 

    

  
€10,599.18 

   
Totaal 

 
€11,804.18 

  
€11,804.18 
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Begroting FUF 2012-2013 

Inkomsten 
  Restant 2012-2013  €          1.000,00  
  Contributie  €          2.850,00  
  Subsidie departement  €          4.774,00  
  Totaal 

  
 €          8.624,00  

Kosten 
  Almanak  €               50,00  
  Algemene Leden vergaderingen  €             200,00  
  Bankkosten  €             250,00  
  Bestuurskleding  €             250,00  
  Borrels  €               50,00  
  Commissieaftrap  €             150,00  
  Commissievoorlichting  €               25,00  
  Constitutieborrel  €             650,00  
  Contributie SSF  €             209,00  
  Contributie U-fonds  €               30,00  
  Contributie Vidius  €               45,00  
  Cultuur activiteiten  €               50,00  
  Dies Natalis  €             150,00  
  Dies Natalis Lustrum 2015  €             250,00  
  Dryadecommissie  €          1.000,00  
  Eindejaarsbarbecue  €             350,00  
  Familiedag  €             400,00  
  Feest  €             200,00  
  Gala  €             150,00  
  Gamegroep en filmgroep  €               75,00  
  Initiatievenpot  €             200,00  
  Introductie  €               50,00  
  Inventaris  €             100,00  
  Investering boekencollectie  €             150,00  
  Kick-off activiteit  €             300,00  
  Kookcommissie  €             180,00  
  KvK kosten  €               40,00  
  Liftwedstrijd  €               50,00  
  Merchandise  €               50,00  
  Midyearsuitje  €             400,00  
  Open podium  €             200,00  
  Perspectiefdag  €             200,00  
  Promotie  €             100,00  
  Reiscommissie  €             400,00  
  Sportcommissie  €               75,00  
  Tentamenweek activiteiten  €             150,00  
  Toneelgroep  €             300,00  
  Voorraad  €               50,00  
  Website  €             150,00  
  Onvoorzien     (10,96% van totaal)  €             945,00  
  Totaal 

  
 €          8.624,00  

Resultaat 
  

 €                  0,00  
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Commissielijst 

 

Dit jaar is er een aanpassing gemaakt in de commissielijst. We hebben namelijk besloten alle 

bestaande commissies in de lijst op te nemen, zelfs degene die alleen op uitnodiging te 

betreden zijn, zodat we een beter beeld kunnen schetsen van de mogelijkheden binnen de FUF. 

Verder hebben we kritisch gekeken naar de huidige lijst van alle commissies, groepen en 

collectieven en besloten dat degene die dit jaar niet actief zijn, in de toekomst uit de lijst 

geschrapt zullen worden. 

 

Commissies 

 

Almanakcommissie  

De almanakcommissie heeft als doel aan het einde van het collegejaar een boekwerk te 

produceren met daarin een overzicht van alle (ere)leden en een bonte verzameling verhalen, 

columns en reflecties over het afgelopen jaar van de leden. De specifieke inhoud van de 

almanak is in principe vrij te bepalen door de commissieleden, als het maar een goed beeld 

geeft van het voltrokken jaar. 

 

Boekencommissie 

De boekencommissie behartigt de belangen van de FUF m.b.t. het tijdig en voordelig leveren 

van de boeken. Op dit moment neemt de boekencommissie geen nieuwe leden aan. 

 

Cultuurcommissie 

De cultuurcommissie organiseert ieder studiejaar erg gevarieerde, geest verrijkende activiteiten, 

met als doel leden samen diepgaande doch toegankelijke ervaringen te doen laten beleven. 

Men kan hierbij denken aan een bezoek aan het theater, de opera, een muziekvoorstelling of 

een museum, maar ook interactieve bezigheden zoals schilderen of kleien worden aangeboden. 

 

Dryadecommissie 

De dryadecommissie verzocht een platform waar docenten en studenten hun persoonlijke 

filosofische interesses kunnen delen, waar dieper op de stof ingegaan kan worden die niet 

zozeer in de cursussen behandeld wordt. Zo organiseert zij ieder jaar verscheidene fora en 

symposia. 

 

Feestcommissie 

De feestcommissie - het bruisende hart van de vereniging - organiseert ieder jaar verscheidene 

feesten. Door de kleine omvang van FUF gebeurt dit meestal in samenwerking met andere 

studieverenigingen. De feesten hebben altijd een bepaald thema, zoals Dirty-Disney of 

Berlusconi‟s Bunga Bunga Party. 
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Galacommissie 

De galacommissie organiseert aan het begin van het kalenderjaar een heus gala waar de leden 

in fraaie, formele kledij een feest met wat meer klasse kunnen beleven en misschien wel die 

ene speciale dame/heer veroveren. 

 

Kascommissie 

De kascommissie bestaat uit het legioen van ex-penningmeesters en ondersteunt de huidige 

penningmeester in zijn gewichtige taak de kas van de FUF gezond te houden. 

 

Kookcommissie 

De kookcommissie organiseert eens per jaar een diner voor de staf van filosofie, een gezellige 

activiteit waarin docenten een avond in de watten worden gelegd door de leden van de FUF. 

Daarnaast kan de commissie ook nog ingezet worden om op allerlei activiteiten de catering te 

verzorgen, zoals tijdens het introductiekamp. 

 

Merchandisecommissie 

De merchandisecommissie verzorgt de FUF van een collectie producten waarmee de 

vereniging zich kan profileren. Zo presenteren ze ieder jaar naast een nieuwe kledinglijn, met 

eventueel pennen, agenda‟s, stickers, en een aantal ludieke artikelen. Beruchte en geroemde 

voorbeelden uit het verleden zijn onder meer de FUF-cape en het FUF-wie-is-het-spel. 

 

Open-Podiumcommissie 

Het Open Podium is een jaarlijks evenement waar FUF-leden en docenten hun creatieve 

kunsten aan elkaar kunnen vertonen. De Open-Podium-commissie zorgt ervoor dat deze avond 

tot in de puntjes verzorgd is. Ieder jaar zijn hier acts te bekijken van een erg wijd spectrum; 

zang, dans, stand-up comedy en zelfs poëzie lezingen. Tevens is dit de gelegenheid waar de 

FUF toneelgroep het eerste voorproefje toont van het toneelstuk waar ze dat jaar aan werken. 

 

Reiscommissie 

De reiscommissie verzorgt ieder jaar een reis naar een interessante universiteitsstad in het 

buitenland. De studiereis bevordert als geen andere activiteit de sociale cohesie van de leden in 

een cultureel en intellectueel interessante omgeving. De commissie heeft daarom de zware taak 

om de reis, de accommodatie, het laatste avondmaal, gezamenlijke culturele activiteiten en alle 

promotie en inlichtingen omtrent de reis te regelen. 

 

Sponsorcommissie 

De doelstelling van de sponsorcommissie is het vergaren van extra vermogen in geld of 

natura. Dit zorgt ervoor dat wij onze activiteiten net iets mee flair mee kunnen geven. 

De voornaamste sponsoren zullen bestaan uit een stamkroeg, een boekenleverancier 

en de middenstand in Utrecht. De sponsorgelden kunnen commissiegericht worden 

toegekend of als sponsoring van de gehele FUF 
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Sportcommissie 

De sportcommissie organiseert activiteiten voor leden die zich sportief willen ontplooien, Mens 

sana in corpere sano is het devies. Te denken valt aan een bowlingtoernooi, schaatsmiddag, 

trefbal in een gymzaal of zelfs een potje lasergamen. 

 

Commissies op basis van uitnodiging 

 

Introductiecommissie 

Deze heeft als taak het introkamp voor de eerstejaars op te stellen. Het is aan deze commissie 

om het kamp soepel te laten verlopen en is tevens verantwoordelijk voor wat er plaatsvindt op 

dit drie dagen durend kamp. 

 

Oktoberfeestcommissie 

Het Oktoberfeest is een jaarlijks georganiseerd evenement, speciaal gericht op de eerstejaars. 

Het wordt altijd voorafgegaan door een diner met de mentoren en tutoren. Op het feest zelf 

geven verscheidene docenten een kleine informele presentatie dat inhaakt op het thema 

gekozen dat jaar. Dit is de ideale gelegenheid voor eerstejaars studenten om een andere kant 

van hun docenten te leren kennen. Ouderejaars zijn rond 22.00 uur ook welkom op het feest. 

 

Collectieven 

 

DJ-collectief 

De leden van dit collectief stellen zich beschikbaar om op feesten en gelegenheden plaatjes te 

draaien. Als dank hiervoor hoeven zij geen entree te betalen en hebben ze recht op twee gratis 

consumpties. 

 

Grafisch collectief 

De leden van het grafisch collectief ontwerpen o.a. posters voor activiteiten, mocht hier 

behoefte aan zijn. Ook kunnen zij bijvoorbeeld officiële uitnodigingen vormgeven voor het 

bestuur. 

 

Hokcollectief 

Indien de bestuursleden door bepaalde incidentele omstandigheden hun hokdag of een deel 

hiervan niet kunnen uitvoeren zal het hokcollectief een hok-oppas. Dit houdt in: Zorgen dat 

het hok schoon, opgeruimd en intact blijft en zo nodig het hok openen of sluiten. 

 

Kleermakerscollectief 

Het kleermakerscollectief is een groep creatievelingen die zich bereid hebben gesteld om leden 

die daar behoefte aan hebben, van een kostuum te voorzien dat in overeenstemming is met het 

thema van een aankomend feest 

 

Tapcollectief 

Dit collectief stelt zich beschikbaar om bardiensten te draaien op feestjes. Als bedankje 

krijgen ze gratis toegang tot het feest en twee consumpties. 
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Groepen 

 

Toneelgroep 

Elk jaar studeert de toneelgroep een toneelstuk in dat vervolgens wordt opgevoerd. Iedereen 

die zich graag op het podium begeeft of zelfs daarachter, kan zich aan de Bühne wagen. De 

toneelgroep is altijd blij met nieuwe leden. 

 

Filmgroep 

De FUF filmgroep heeft twee doelen; aan de ene kant is het er om filmmiddagen te organiseren 

met altijd een bepaald thema en aan de andere kant om zelf een film te creëren. De bedoeling 

van dit tweede is om als groep of ieder lid afzonderlijk een korte film te maken en deze 

vervolgens op het open podium te tonen. 

 

Muziekgroep 

De muzikanten van de FUF kunnen via de muziekgroep makkelijk met elkaar in contact komen. 

Vervolgens kunnen zij door jamsessies te organiseren een band vormen en eventueel het 

resultaat op het open podium ten gehore brengen. 

 

Gamegroep 

Voor alle „couch potatoes‟ is er tot slot de gamegroep. Het plan is om met deze groep aantal 

keer per jaar een gezellige en toegankelijke gamemiddag te organiseren voor alle 

geïnteresseerde FUF-leden. Als het uitkomt, zou het leuk zijn om met deze groep weer de strijd 

aan te gaan met Incognito in een intens gametoernooi. 

 

Whiskygroep 

Na de uitermate succesvolle whiskyproeverijen van de voorgaande jaren  zal de whiskygroep 
wederom als platform dienen om whisky-connaisseurs bij elkaar te laten komen om de barbaren 
onder ons in de fijne kunst van het whisky drinken te onderwijzen. 
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Samenwerkingsverbanden FUF 

 

Alumnivereniging Autarkeia 

Autarkeia is de vereniging voor oud-wijsbegeertestudenten. Er is op dit moment geen uitvoerig 

contact met deze verenging. Deze situatie is niet optimaal voor onze leden en oud-leden en wij 

willen dit jaar dan ook kijken hoe we samen met de alumnicommissie dit contact kunnen 

verbeteren. 

 

Philosophers’ Rally 

De Philosophers Rally is een organisatie die verantwoordelijk is voor een tweedaags congres 

onder de naam Philosophers‟ Rally. Hoewel de FUF wel banden met deze commissie heeft 

maakt de commissie in strikte zin geen deel uit van de FUF, maar van de SSF. Hoe de 

Philosophers‟ Rally functioneert is echter, met name in de jaren dat de organisatie van de 

Philosophers‟ Rally in Utrecht zit, wel bepalend voor de beeldvorming van de FUF en de 

opleiding Wijsbegeerte in Utrecht. Dit jaar valt de organisatie van de Philosophers‟ Rally onder 

de verantwoordelijkheid van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen in 

Nijmegen. 

 

SVO (StudieVerenigingen Overleg Geesteswetenschappen) 

De SVO bestaat uit de afgevaardigden van de studieverenigingen die gelieerd zijn aan één of 

meerdere opleidingen van de Faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. De 

SVO is een belangrijke bron voor bestuurlijke informatie en contacten met andere 

studieverenigingen. Er worden door de SVO jaarlijks enkele discipline overstijgende activiteiten 

georganiseerd, zoals Ragstock tijdens de Ragweek, waarin de FUF zonder verplichtingen kan 

participeren. Het is ook mogelijk om zelf zitting in één of meerdere commissies te nemen; deze 

mogelijkheid willen we dit jaar niet ongezien voorbij laten gaan. 

 

SSF (Stichting voor Studieverenigingen Filosofie) 

De SSF bestaat uit enkele afgevaardigden van besturen van studieverenigingen Wijsbegeerte 

in Nederland. Dit orgaan biedt ruimte voor onderling overleg en afstemming van bepaalde 

studie-inhoudelijke activiteiten, waarvan de Perspectiefdag een voorbeeld is. 

 

Niet bij de SSF aangesloten studieverenigingen Filosofie 

We willen ook deze studieverenigingen benaderen in het kader van eventuele op handen zijnde 

expansie van de SSF. Ook willen wij de mogelijkheden tot het organiseren van interfacultaire 

activiteiten c.q. evenementen niet uit het oog verliezen, waarbij we het belangrijk vinden dat 

deze studieverenigingen, ondanks het ontbreken van een gemeenschappelijk overlegplatform, 

goed informeren over eventuele plannen in wording. 
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VIDIUS 

Dit is het algemeenste orgaan waar de FUF bij betrokken is. VIDIUS is een organisatie die voor 

geheel studerend Utrecht in leven is geroepen en waarbij met name de belangen van de 

student voorop staan. Door bij VIDIUS betrokken te zijn kunnen we goed op de hoogte blijven 

van de socio-economische ontwikkelingen en besluiten op zowel micro- (Universiteit Utrecht), 

meso- (Gemeente Utrecht; denk bijvoorbeeld aan huisvesting), als macroschaal (overheid; denk 

bijvoorbeeld aan ombuigingen in het hoger onderwijs). 

 

Stamkroeg 

Op dit moment is Café Jan de Winter onze vaste stamkroeg. Het is echter voor Café Jan De 

Winter economisch niet gunstig om een contract met ons aan te gaan. In de tussentijd zal er 

worden gekeken naar alternatieven. 

  

FUF-leden 

De leden zijn uiteindelijk het levensbloed van de FUF. Daarom bestaat het bestuur dan ook 

voornamelijk ten dienste van de leden en kennen we enkele verplichtingen jegens hen die in de 

statuten zijn opgenomen. Hieronder vallen bijvoorbeeld: 

● Een jaarlijkse studiereis, een symposium en studiegroepen.  

● De gegevens van een lid mogen niet in het (beveiligde) online smoelenboek komen 

wanneer het lid daar bezwaar tegen heeft. Als het lid noch weigert noch toestemming 

geeft,  worden de gegevens wél toegevoegd aan het smoelenboek.   

● Het bovenstaande geldt ook voor het smoelenboek dat doorgaans in de almanak 

verschijnt.  

● De FUF moet voor het online smoelenboek en het smoelenboek in de almanak apart 

toestemming vragen. 

 


