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VOORWOORD 

Voor u ligt het halfjaarlijks verslag van het tweeëntwintigste bestuur van de Faculteitsvereniging 

van Utrechtse Filosofiestudenten (hierna: de FUF). In dit halfjaarlijks verslag evalueren wij het 

afgelopen halfjaar en bespreken we het komend halfjaar. We gaan in op ons algemene beleid, 

onze persoonlijke speerpunten, afgelopen activiteiten, onze overige bestuurlijke bezigheden en 

onze toekomstplannen. 

We hebben ons het afgelopen halfjaar met een veel enthousiasme ingezet voor de FUF. We 

hebben zeer geslaagde activiteiten achter de rug, waaronder het Oktoberfeest, Cultuur- en 

Sportuitjes en het MidYearsUitje. We hebben er dit jaar weer veel enthousiaste leden bij 

gekregen, waar we heel blij mee zijn. Tevens hebben we veel ouderejaars mogen begroeten, 

zowel in het hok, in de Mick O’Connells en op de georganiseerde activiteiten. 

Ik hoop dat u op 1 maart aanwezig zal zijn bij de algemene leden vergadering op Drift 21, zaal 

032. Ik hoop tevens dat u dit verslag tegen die tijd aandachtig heeft doorgelezen, wij zijn zeer 

benieuwd naar uw mening. 

Veel leesplezier toegewenst, 

Francien Ottenheym (voorzitter) 

Tom Bouwman (penningmeester) 

Charlotte van Gruijthuijsen (secretaris) 

Rob ter Haar (commissaris intern) 

Eli de Smet (commissaris extern) 
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INLEIDING 

Ons halfjaarlijks verslag bestaat uit twee delen.  

 

Het eerste gedeelte is een voorlopige evaluatie van onze gezamenlijke doelstellingen en een 

voorlopige evaluatie van onze persoonlijke speerpunten. In de gezamenlijke doelstellingen vindt 

u een evaluatie van ons algemene beleid. In de persoonlijke speerpunten vindt u hoe elk 

bestuurslid denkt over zijn of haar functioneren het afgelopen halfjaar. De gezamenlijke 

doelstellingen zijn onderverdeeld in informele, formele,  zakelijke interne  en zakelijke externe 

doelstellingen. Onder de informele doelstellingen vindt u onze doelstellingen op het gebied van 

de jaarplanning, het FUF-hok en de meeste activiteiten. De formele doelstellingen hebben  

betrekking op de studiegerelateerde facetten van de FUF. De zakelijke interne doelstellingen 

hebben betrekking op de financiën  binnen onze vereniging en de zakelijke externe 

doelstellingen zetten onze financiële plannen met  betrekking tot sponsoring en subsidies 

uiteen.  

 

Het tweede gedeelte van ons halfjaarlijks verslag bestaat uit evaluaties van de gepasseerde 

activiteiten, onze overige bezigheden als bestuur, onze toekomstplannen en twee bijlages die 

van  belang zijn voor de organisatie van het komende halfjaar, de aangepaste jaarplanning en 

het financiele overzicht. 
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1. ALGEMENE DOELSTELLINGEN 

 

De algemene doelstellingen houden de plannen in van het bestuur als geheel en de geplande 

koers van dit jaar. Ze zijn onderverdeeld in de categorieën formeel, informeel, zakelijk intern en 

zakelijk extern. 

 

1.1. FORMEEL  

 

De studiegerelateerde activiteiten van de FUF zijn na een wat moeizame start goed op gang 

gekomen. Sinds Rob zich als commissielid heeft toegevoegd aan de dryadecommissie heeft deze 

minder last van logistieke problemen. Het eerste studentenforum van dit collegejaar heeft, 

evenals het symposium met Atlas, plaatsgevonden en deze activiteiten zijn een mooie voorbode 

van de komende uitdiepende activiteiten die de dryadecommissie zal organiseren.  In het vierde 

blok van dit collegejaar en het eerste blok van komend jaar zal de dryadecommissie tevens 

leesgroepen opstarten. In een leesgroep leest men gezamelijk een filosofisch werk. Het boek dat 

gelezen wordt, relateert met de stof die door de eerstejaars behandeld wordt. 

Naast de fora en het symposium heeft de FUF op het gebied van studiegerelateerde activiteiten 

nog meer te bieden aan haar leden. Een voorbeeld hiervan is de studiereis naar Wenen en 

Bratislava van 15 tot 20 april. Een andere studiegerelateerde activiteit is de landelijke 

Philosophers Ralley. De Philosophers Ralley wordt dit jaar georganiseerd door ERA, de 

studievereniging van Wijsbegeerte  te Rotterdam. Tot onze spijt heeft ERA ervoor gekozen de 

Philosophers Ralley te organiseren in de week van onze studiereis. 

Dit jaar hebben zich nog geen studiegroepen aangedient bij het bestuur. Wij als bestuur 

moedigen dergelijke initatieven van harte aan en daarom willen wij u nogmaals wijzen op deze 

mogelijkheid.  Wie een studiegroep initieert kan dit aangeven bij het bestuur waarop het 

bestuur de opgerichte studiegroep zal voorzien van een locatie en eten en drinken voor de hok-

prijs.  

Het bevorderen van het contact tussen docenten en studenten is van zeer groot belang. We 

proberen dit te bevorderen door docenten actief te betrekken bij activiteiten, voorbeelden 

hiervan zijn het open podium en het oktoberfeest. Ook zijn we dit jaar in samenwerking met 

Bert van der Brink gestart met het opzetten van een Filosofisch Café, een activiteit voor 

studenten en docenten waar u later in dit halfjaarlijks verslag meer over zult lezen. 

1.2. INFORMEEL 

De belangrijkste informele activiteiten van de FUF zijn toch wel de maandelijkse borrels. Deze 

worden zeer goed bezocht en zijn ook erg gezellig. We zijn als bestuur zeer tevreden over de 
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hoge opkomst en vinden het fantastisch elke maand weer nieuwe en oude gezichten te 

verwelkomen. Ook de uur-of-5 borrels zijn als vanouds een succes. Ik kan u bij deze dan ook 

melden dat wij in de tweede week van maart wederom een uur-of-5 borrel organiseren.  

 

Bijkletsen en borrelen kan op de borrels, maar natuurlijk ook in het fufhok. In het hok komen 

elke dag rond de 10 mensen langs om een kopje koffie of een biertje te drinken, te toepen en 

hitjes aan te vragen. Het hok is voor alle leden een fijn toevluchtsoord tussen, voor en na de 

colleges.  

 

Een groot gedeelte van de actieve leden bestaat uit eerstejaars. Ze zijn actief betrokken bij de 

FUF, zowel in de commissies en als deelnemers bij activiteiten. We zijn erg blij met zoveel 

nieuwe, leuke en actieve leden! Het MYU was dit jaar een belangrijk evenement waarin 

eerstejaars en ouderejaars elkaar beter konden leren kennen. Dit is naar ons gevoel zeer goed 

gelukt. Op het MYU was een derde van de aanwezigen eerstejaars, een fantastische opkomst.  

 

De FUF werkt ook dit jaar weer samen met andere verenigingen. Een van deze samenwerkingen 

was het G-feest, samen met Albion, Hucbald en Sticky. Het was een groot succes, druk bezocht 

en ook de opkomst van de FUF mocht er wezen! Het laatste uurtje werd helemaal een succes 

toen onze penningmeester achter de draaitafel verscheen. Ook wordt er, zoals eerder in het 

beleidsplan beloofd, een gala georganiseerd. Dit gala zal plaatsvinden op 22 maart aanstaande, 

en zal in samenwerking zijn met Incognito. De liftwedstrijd in samenwerking met Atlas zal dit 

studiejaar niet meer plaatsvinden. Wel zullen wij als bestuur zelf een liftwedstrijd organiseren 

om uw avontuurlijke gevoelens een kans tot uiting te bieden. Wij zullen proberen om in blok 1 

van het volgende studiejaar alsnog een liftwedstrijd te organiseren met Atlas.  

De activiteiten zijn niet zo consequent en frequent geëvalueerd als wij in eerste instantie hadden 

beloofd in ons beleidsplan. In de praktijk blijkt dat bijna alle acticiteiten besproken worden in 

Toms collumn in de Filosoof, maar toch zullen we de tweede helft van het jaar alle activiteiten 

proberen te evalueren op de website en facebook. 

1.3. ZAKELIJK INTERN 

Allereerst willen we u graag informeren over een motie die wij als bestuur willen indienden op 

de halfjaarlijkse ALV om contributie te verhogen naar €14,50. We zien ons genoodzaakt deze 

motie in te dienen vanwege de huidige geldwaarde devaluatie en omdat er spedig gekort zal 

worden op subsidies. We denken dat verhoging van de contributie geen hogere drempel zal zijn 

voor Wijsbegeerte studenten om lid te worden van de FUF. Door de goedkope boekendeal die 

de FUF aanbied, blijft lidmaatschap voordelig. 
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Financieel gezien zijn het oktoberfeest en constitutieborrel tegenvallers. Bij het oktoberfeest is 

dit gekomen doordat op het laatste moment bleek dat het bij het K-sjot verplicht is om een 

bewaker in te huren. Ook werd er door een miscommunicatie aan het begin van het feest gratis 

drank geschonken. Dit zorgde ervoor dat, ondanks de goede baromzet, de kosten hoger uitvielen 

dan de inkomsten. De consititieborrel overschreed ook de begroting doordat de FUF nog nooit 

een constitutieborrel georganiseerd had in een kroeg. Alle voorgaande jaren vond de 

constitutieborrel plaats in een universiteitsgebouw, maar dit jaar wilde de universiteit geen 

ruimte meer beschikbaar stellen. Dit zorgde er echter voor dat de kosten zouden stijgen en 

helaas was dit meer dan we van te voren in hadden gecalculeerd. Gelukkig heeft de FUF zich op 

een leuke manier gepresenteerd naar de andere studieverenigingen en hoorde wij achteraf dat 

andere besturen onze constitutieborrel als de leukste zagen van de lange reeks borrels. Er is 

contact gelegd voor het samen organiseren van feesten, het gala en de liftwedstrijd. 

 

1.4. ZAKELIJK EXTERN 

 

Het eerste halfjaar stond in het teken van het zoeken naar externe fondsen en wij kunnen u met 

tevredenheid medelen dat deze gevonden zijn. Zo hebben we voor de Filosofie Perspectiefdag, 

de voormalige carrièredag, financiële steun gekregen van het departement, U-fonds, Vidius en 

het Arbeidsmarktoriëntatie UU fonds, waardoor de mogelijkheden van dit evenement sterk 

vergroot zijn. Verder zijn er ook een subsidieaanvragen gedaan bij het U-fonds voor het open 

podium en de studiereis.  

  

Er is door de sponsorcommissie een samenwerkingsoverzicht opgesteld, waarin staat 

aangegeven wat de FUF te bieden heeft aan externe partijen. Dit overzicht is voor alle 

commissies te gebruiken wanneer deze sponsoring willen aanvragen bij externe partijen. 

Sponsoring is echter nog niet nodig gebleken. 

  

Aan het boekencontract met de Rooie Rat is niets verandert. We hebben het afgelopen jaar heel 

fijn samengewerkt met de Rooie Rat. Die samenwerking zetten we graag voort aangezien we het 

afgelopen halfjaar de kosten, verzendtijd en betrouwbaarheid van 4 verschillende leveranciers 

hebben vergeleken en de Rooie Rat het positiefst uit deze vergelijking kwam. 
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2. PERSOONLIJKE EVALUATIES 

 

Hieronder volgt een evaluatie van de persoonlijke speerpunten van elk bestuurslid. Het bestuur 

zal individueel reflecteren op wat hij/zij het afgelopen jaar heeft gedaan. 

 

2.1. VOORZITTER 

 

Een van de belangrijkste speerpunten die ik voor mezelf heb opgesteld was het 

enthousiasmeren en het betrekken van eerstejaars leden. Ook was zorgen voor versmelting 

tussen eerste- en ouderejaars voor mij van groot belang. Ik denk dat ik met zekerheid kan 

stellen dat beide punten zijn bewerkstelligt. We hebben dit jaar weer een fantastische groep 

enthousiaste eerstejaars die het goed kunnen vinden met de andere leden.  

 

Naast een goede interactie tussen leden wilde ik mij ook sterk maken voor een hecht, eerlijk 

en transparant bestuur. Hier sta ik nog steeds voor en ik hoop dat u dit ook zo ervaart. 

Een  ander persoonlijk Speerpunt was ook het gala en het ziet er naar uit dat deze activiteit 

dit jaar inderdaad zal plaatsvinden, 22 maart in café Walden.  

 

Nieuwe speerpunten voor de tweede helft van mijn bestuursperiode zijn de organisatie van 

het Filosofisch Café en de organisatie van de Filosofie Perspectief Dag (over beide later 

meer).  

2.2. SECRETARIS 

 

Als secretaris is de communicatie met de leden een van de belangrijkste onderdelen van mijn 

functie. Ik moet de leden informeren over de verschillende activiteiten en borrels die de FUF 

organiseert en eventuele vragen beantwoorden. De ledenmail heb ik afgelopen halfjaar zo 

snel mogelijk na de bestuursvergadering, op maandagavond, gestuurd. Mails en post 

beantwoord ik snel en duidelijk. Ik laat tevens altijd de optie voor leden open om verdere 

vragen te stellen.  

 

Het bijhouden van de ledenadministratie is een ander belangrijk onderdeel van mijn functie. 

Deze informatie is vertrouwelijk, ik ben er dan ook discreet mee omgegaan en dat zal ik 

komend halfjaar voortzetten. Het is van belang dat de ledenadministratie ten alle tijden 

actueel is, ik zal wijzigingen dan ook direct verwerken. Ik heb leden ook geregeld benadert 

met de vraag (adres)wijzigingen door te geven. 

 

Als voorzitter van de boekencommissie doe ik ten slotte mijn best de leden op tijd en 
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goedkoop van studieboeken te voorzien. Dat is goed gelukt het afgelopen half jaar. De 

boekencommissie heeft het afgelopen jaar de kosten, verzendtijd en betrouwbaarheid van 4 

verschillende leveranciers vergeleken. De Rooie Rat kwam het positiefst uit deze vergelijking. 

We zetten onze overeenkomst met de Rooie Rat dus graag voort. We hopen iedere 

filosofiestudent met deze boekendeal een reden te geven om lid te worden van de FUF. Ik 

denk dat dit goed lukt, We hebben afgelopen blok de grootste bestelling ooit gehad. Waar 

ook de Rooie Rat erg blij mee was. Daarbij worden er ook veel boeken besteld door 

deeltijdstudenten.  

2.3. PENNINGMEESTER 

 

Wanneer ik mijn eigen speerpunten teruglees in ons beleidsplan zijn de twee hoofdlijnen ten 

eerste dat ik er voor wil zorgen dat de financieel gezonde situatie van de FUF behouden 

wordt en ten tweede dat ik bij het naleven van de verantwoordelijkheden die het 

penningmeesterschap met zich meebrengt ook een goede balans weet te vinden met de 

meer sociale aspecten die het zijn van algemeen bestuurslid met zich meebrengen. 

 

De financieel gezonde situatie waarin de FUF verkeerde toen ik het stokje overnam is 

behouden. Er hebben zich enkele financiële tegenvallers voorgedaan, maar deze werden 

gecompenseert met financiële meevallers. Voor de precieze details hiervan verwijs ik u graag 

naar het financieel overzicht.  

 

Het vinden en behouden van de balans tussen penningmeester en de meer sociale aspecten 

gaat goed. In het begin was ik hier nog een beetje zoekende in en vond ik het soms lastig om 

mensen er op aan te spreken dat ze het een en ander nog moesten betalen. Ik heb hier nu 

minder moeite mee en ik denk dat het voor mensen duidelijk is dat dit nu eenmaal bij mijn 

functie hoort en dat het niets persoonlijks is.  

 

De beloftes die ik in het beleidsplan deed, betreffende de praktische zaken ben ik niet alles 

nagekomen. Zo heb ik geen koelbox gekocht voor het in het FUF hok. Ik ben teruggekomen 

op dit plan omdat ik denk dat een koelbox toch niet de oplossing is voor het probleem dat er 

te weinig betaald wordt. Door in het FUF hok duidelijk de prijzen op te hangen is het al wat 

beter gegaan, maar de beste manier om mensen te laten betalen blijkt toch ze er op aan te 

spreken. Ook is er nog geen geld uitgekeerd vanuit de initiatievenpot. Ik denk dat de reden 

hierachter deels is dat het goed gaat met het aanvragen van subsidies en commissies 

hierdoor al extra financiële ruimte hebben gekregen.   

  

Als laatste noemde ik in het beleidsplan dat ik hoop bij te kunnen dragen aan het gezellige en 

open karakter van de FUF. Ik denk dat dit aardig goed lukt. De participatie onder de 
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eerstejaars is groot, zonder dat ik het idee heb dat het ten koste gaat van van de participatie 

van de oudere leden. 

2.4. COMMISSARIS INTERN  

 

Als Commissaris Intern ben ik blij met de indeling van de commissies dit jaar. Er is een goede 

mix ontstaan van eerste- en ouderejaars, wat de sociale cohesie binnen de FUF ten goede 

komt. Verder ben ik, mijn inziens, genoeg aanwezig in het hok om voor de leden een 

aanspreekpunt te zijn binnen het bestuur.  

 

Doordat mijn bestuursleden deelnemen in de meeste commissies en zij aan mij rapporteren in 

de bestuursvergadering, heb ik een goed overzicht van wat er zich in de commissies afspeelt.  

 

Op het gebied van feesten kan ik u meedelen dat wij het dit jaar niet bij een feest willen laten, 

we zijn hard bezig zijn met het organiseren van nieuwe feesten.  

 

Bijgevoegd in dit halfjaarlijkse verslag vindt u een hernieuwde jaarplanning waarop u een 

accuratere planning kunt vinden van de activiteiten die wij nog gaan organiseren. 

2.5. COMMISSARIS EXTERN 

 

HET eerste half jaar heb ik ontzettend veel tijd gestoken in de SSF en ik verwacht dit 

gedurende het jaar te blijven doen. De SSF is bezig met het langzame proces van 

professionalisering die het nodig heeft als stichting. 

 

Naast mijn bezigheden bij de SSF heb ik de vergaderingen bijgewoond van VIDIUS en de SVO. 

Deze vergaderingen bleken niet altijd hun vruchten af te werpen. Desalniettemin heb ik de 

verkregen informatie geëxtraheerd en doorgespeelt aan de rest van het bestuur en, indien 

nodig, aan de leden. Denk hierbij aan de informatie over het schrappen van de 

studiefinanciering bij de masteropleiding. 

 

Ook heb ik actief subsidie gezocht en een samenwerkingsoverzicht opgesteld. De hoop is dat 

we hierdoor makkelijker grotere activiteiten kunnen organiseren. In de praktijk is dat nu 

bijvoorbeeld terug te zien bij de Filosofie Perspectiefdag. 
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3. EVALUATIE VAN DE AFGELOPEN ACTIVITEITEN  

 

Een belangrijke verandering binnen de FUF vond plaats op 4 oktober: de jaarlijkse wissel ALV. 

Op de desbetreffende dag sloten Clint, Linda, Chris en Olivier hun bestuursjaar af door hun 

jaarverslag te presenteren en foto’s van enkele hoogtepunten van hun bestuursjaar te laten 

zien. Daarna was het de beurt aan het kandidaatsbestuur om hun beleidsplan te presenteren. 

Als concurrent van het kandidaatsbestuur was er het zeer gemotiveerde tegenbestuur dat het 

semisme verkondigde. Helaas voor het tegenbestuur mocht het ambitieuze plan niet baten. De 

ALV werd vervolgens afgesloten door Matthijs van Nieuwkerk die middels een filmpje vanuit De 

Wereld Draait Door Studio de vijf legendarische woorden: “Het is de FUF, bitch” uitsprak. 

Daarna vertrok iedereen richting de binnenstad om ons te feliciteren en na te borrelen in de 

Mick O’Connells.  

  

De borrels worden dit jaar weer goed bezocht. Er is een gemiddelde opkomst van 42 man en dit 

stelt ons tot zeer grote tevredenheid. Net als vorig jaar hebben wij aan elke borrel een thema 

gekoppeld. Dit jaar waren de thema’s achtereenvolgend: Weg Met De Sneeuw Op Je TV borrel, 

de Coke, Babes en Benjamin borrel, Het Begin Van Het Einde Borrel, en de 10 Jaar En 7 Dagen 

Wim & Max borrel.  

Deze thema’s waren wellicht niet direct terug te vinden in de aankleding van de borrel of de 

wijze waarop er geborreld werd,  maar ze gaven deze wel het nodige cachet. 

De borrels vinden dit jaar nog steeds plaats inde Mick O’Connells. In ons beleidsplan schreven 

we dat we zouden kijken naar mogelijkheden voor een andere stamkroeg, maar tot op heden 

biedt de Mick O’Connells ons het meest voordelige Sponsorcontract aan.  U kunt er vanuit gaan 

dat wij een contract met een andere kroeg in overweging zullen nemen wanneer deze 

voordeliger is dan het contract met de Mick O’Connells. 

Dit jaar introduceerde de FUF een geheel nieuwe activiteit: de Studybreak. Met als doel de leden 

van de FUF even te ontladen van de stres van de tentamens. Deze activiteit vond plaats in het 

FUF-hok, aldaar werden de leden voorzien van, voor de verandering, gezonde snacks. Deze 

snacks bestonden uit heerlijk vers fruit, u mag denken aan appels, bananen en mandarijnen. En 

zelfs het had een gezonde teint gekregen. In plaats van het gebruikelijke bier werd er een 

heerlijke verse muntthee geschonken, om even helemaal tot rust te komen. De eerste twee 

Studybreak’s waren een succes en wij zijn dan ook zeker van plan om deze voor de komende 

twee blokken wederom te gaan organiseren.   

  

Op 18 januari jongstleden had de FUF in samenwerking met Albion, Sticky en Hucbald haar 

eerste feest van dit jaar. Het thema was de letter G. Al in de voorbereiding bleek dat het een 

groot succes ging worden, want op een zekere maandag 2 januari werd er in het FUF-hok druk 
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gebrainstormd over alle mogelijke manieren om je te verkleden. Dit resulteerde in een lijst van 

drie-en-een-half A4’tje waar geen een suggestie dubbel gebruikt is. Op de dag zelf bleek bij het 

prepareren van de tosti’s dat het inpak systeem van de Aldi niet altijd even betrouwbaar is. 

Wanneer men een pakje kaas koopt is het maar de vraag hoeveel plakjes zich daar daadwerkelijk 

in bevinden. Met een iets te kleine oplage aan tosti’s begon het feest. Het stroomde al snel vol 

en het bier vloeide rijkelijk. De alcoholpromillages stegen snel naar hoogtes die boven de 

bierprijs lagen. Dit zorgde ervoor dat de tosti’s nog sneller gingen dan gedacht. Het laatste uurtje 

werd knallend afgesloten door onze Penningmeester die achter de draaitafels verscheen onder 

het mom van: ‘Even raven da’s pas leven!’  Een geweldige afsluiter van een even geweldig feest 

en een enorme motivatie om meer feesten te organiseren. 

  

We hebben aan het begin van het jaar voorgenomen ieder een filmmiddag te organiseren. Eli’s 

filmmiddag trapte af met als thema: ‘een andere kant van Eli’. Diverse films werden gedraaid, 

waarvan Primer als hoogtepunt. Tom volgde twee maanden later met als thema: ‘dit keer wel 

leuke films’. Deze films waren ook wel aardig. De films werden gedraaid op groot scherm in de 

vergaderzaal k2.05. Bij beide films was de opkomst zaal vullend, dus precies goed. Hier en daar 

traden er technische problemen op, maar die waren al snel verholpen en zullen in de toekomst 

niet meer voorkomen. Voor de toekomst van de filmmiddag staan Rob, Charlotte en Francien op 

het programma. Wat dat met zich mee zal brengen weten alleen zij. En U natuurlijk, als U komt. 

Dus gewoon komen! En natuurlijk mag de Star Wars filmmiddag niet vergeten worden. Dit 

denderende ledeninitiatief was niet alleen episch, maar ook nog eens de drukste filmmiddag tot 

nu toe.  

  

De Cultuurcommissie heeft zijn eerste twee activiteiten achter de rug.  De eerste was een zeer 

geslaagd concertbezoek, waarover hieronder meer, en de tweede een wat minder drukbezocht, 

maar desondanks gezellig bioscoopbezoek. Het concert: Met een schertsende kakafonie bliezen 

de blazers van het residentie orkest de FUF’ers rechtop in hun stoel. Blikken van ongeloof en 

afgrijzen werden uitgewisseld. Is dit nu klassieke muziek? Na de pauze klonken vier heel 

herkenbare dreunende klanken. De Vijfde van Beethoven. Een klassieker uit de klassieke muziek. 

Na de isolatie van klanken van de vorige stukken kwam nu de vermenging. Opeens waren de 

blazers en strijkers in harmonie.  Pauken en cimbalen sloegen de maat en namen de filosofen  30 

minuten mee op wereldreis. De dirigent kreeg gelijk.  Na de isolatie van klanken, was de 

harmonie van de 5de sterker geworden.  

  

Het Oktoberfeest had dit jaar 'Alice in Wonderland' als thema. Herman Hendriks begon het 

avondprogramma met een lezing over Lewis Carroll, Alice in Wonderland, maar vooral Through 

the Looking Glass. De vele interessante, maar vooral ook opmerkelijke (al dan niet rare) kanten 

van de man en zijn oeuvre worden belicht. Daarna kwam de quiz van de studentassistenten. Er 
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werd flink vals gespeeld, zelfs door een van de Oktoberfeest-commissieleden. De prijs, een fles 

wijn, valt halverwege de avond kapot dus uiteindelijk maakte het allemaal niet uit.  In een 

hilarische deconstructie van Derrick komt Stephan Derrick (Marcus Düwell), bijgestaan door 

Harry Klein (Bert van den Brink), erachter wie de moord heeft gepleegd op Bert van den Brink 

(Dascha Düring).  Slotact Ernst-Otto Onnasch deed veel stof opwaaien met zijn visie op wat een 

goede student is. Het schijnt dat een eerstejaarsstudent maar naar links en naar rechts hoeft te 

kijken om iemand te zien die het niet gaat halen dit jaar. Na de optredens gaan de stoelen en 

tafels aan de kant en er werd plaats gemaakt voor een dansvloer. Een dansvloer die tot het eind 

niet alleen is benut door studenten maar ook door menig docent.  

Het eerste wapenfeit van de Dryadecommissie kwam dit jaar tot stand door een oud  lid van 

diezelfde commissie. Leon Geerdink was bereid om een lezing te geven over een historische 

ontwikkeling binnen de Filosofie van de Wiskunde. Extra aandacht werd daarbij geschonken aan 

de filosofen Kant en Russel. Voor een eerste forum was het een lastig onderwerp, maar Leon 

wist het zeer begrijpelijk te maken voor de aanwezigen. De opkomst was op dit eerste forum 

was groot. Er was zelfs een plek te kort. Dit schept bij ons een zeer grote tevredenheid en wij 

zien de toekomstige activiteiten van de Dryadecommissie dan ook positief tegemoet. 
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4. VERDERE BEZIGHEDEN 

 

Dit jaar zijn we in samenwerking met Bert van der Brink begonnen met het opstarten van een 

Filosofisch Café. Deze activiteit heeft tot doel het bevorderen van het contact tussen studenten 

en docenten. Het café zal plaats vinden in een kroeg en hier zullen twee sprekers aan bod 

komen. De avond wordt geopend met een studentencollumn betreffende de academische 

wereld, het departement of bijvoorbeeld het contact tussen studenten en docenten. Het 

tweede gedeelte van de avond wordt ingevuld door een lezing van een docent. De 

onderwerpen van deze lezingen zullen op filosofie toegespitste persoonlijke interesses van de 

desbetreffende docent zijn. Na afloop is er tijd voor discussie en dialoog. Bij het café zullen 

zowel docenten als studenten aanwezig zijn. Voor deze activiteit willen wij het bedrag dat 

gewonnen is met de docentenprijs aanspreken, aangezien dit bedrag is gereserveert voor 

activiteiten die het contact tussen docenten en studenten bevorderen. 

  

Ook dit jaar organiseert de FUF de carrieredag, dit keer onder een nieuwe naam: "de Filosofie 

Perspectiefdag". In samenwerking met de SSF en Teun Tieleman proberen we er dit jaar een 

groot nationaal evenement van te maken. Het zal dit jaar plaats vinden op 30 mei in het 

Academiegebouw, een locatie waar we erg trots op zijn. Na twee workshops met mensen uit 

‘het veld’ sluiten we af met een flinke borrel. 

  

De FUF introduceert dit jaar het samenwerkingsoverzicht. Dit overzicht geeft duidelijk aan wat 

de FUF heeft te bieden aan externe partijen. Voorbeelden hiervan zijn reclame op posters, in de 

weekmail of bij activiteiten. Verder staat er ook in aangegeven wat wij zien als een redelijke 

compensatie voor onze samenwerking. We hopen dan ook dat het samenwerkingsoverzicht 

commissies stimuleert op zoek te gaan naar sponsoren en als handig middel fungeert in de 

onderhandelingen. 

  

De FUF werkt al jaren samen met de SSF. Dit jaar hebben we die samenwerking 

geprofessionaliseerd door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. We hopen dat deze 

overeenkomst de samenwerking tussen de FUF en de SSF versterkt, maar ook met de andere 

verenigingen aangesloten bij de SSF. 



15 | F U F  H a l f j a a r l i j k s  V e r s l a g  2 0 1 1 - 2 0 1 2  

 

5. TOEKOMSTPLANNEN 

 

We zijn als bestuur zeer tevreden over het afgelopen halfjaar. We zijn dan ook van plan ons 

huidige beleid te blijven handhaven. Veel van onze doelstellingen zijn bereikt, maar we hebben 

voor het komende halfjaar nog genoeg te doen. We kijken vol verwachting uit naar de 

studiereis, het open podium, de familiedag en de introductietijd van komend collegejaar. 

Nieuwe doelstellingen zijn het verwezelijken van het Filosofisch Café en de 

Filosofieperspectiefdag, activiteiten die wij graag willen toevoegen aan het brede scala van FUF 

activiteiten. Ook willen we voor de commissies van volgend collegejaar een 

commisiestartpakket maken en de bijbehorende witboeken bijwerken. We hebben zelf veel 

baat gehad bij de witboeken, en dat gunnen we komende besturen natuurlijk ook. Veel 

activiteiten hebben goede en volledige witboeken, en hebben dus alleen aanvullingen en eigen 

ervaringen nodig. Van de whiskeyproeverij, het filosofisch café en de studybreak, activiteiten 

die we zelf hebben bedacht en opgezet, zullen we een nieuw witboek maken. 

 

Aan het begin van komend collegejaar willen wij ook graag de traditie die vorig jaar gestart is, 

voortzetten en een boek toevoegen aan de boekenkast in het FUFhok. 
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BIJLAGE 1: AANGEPAST JAAROVERZICHT 

Periode 3, 30 januari – 13 april 

Week Datum Activiteit 

5  Onderwijs vrije week 

6 9 februari 
10 februari 

Maandelijkse borrel 
Cultuuractiviteit 

7 15 februari 
16 februari 

Studentenforum 
Whisky proeverij 

8 23 februari Sportactiviteit 

9 29 februari 
1 maart 

Symposium: Creativiteit 
Half –jaarlijkse ALV 
aanvullende borrel 

10 8 maart Uur-of-vijf-borrel 

11 15 maart Open Podium 

12 22 maart Gala 

13 29 maart Docentenforum 

14 3 april 
5 april 

Filmmiddag 
Maandelijkse borrel 

15  Study break 

Periode 4, 16 april -  29 juni 

16 15-20 april Studie reis 

17 26 april Sportactiviteit 

18 3 mei Maandelijkse borrel 

19 11 mei Familiedag 

20 17 mei Whisky Proeverij 

21   

22 30 mei Filosofie Perspectiefdag 

23 7 juni Maandelijkse borrel 

24 n.t.b. Symposium 

25  Study break 

26 28 juni Eindejaars-BBQ 

Periode 1, 3 september – bestuurswissel 

36 3-4 september 
5-7 september 

Facultaire introductie 
Introductiekamp 

37 13 september Maandelijkse borrel 

38 20 september Uur-of-vijf-borrel 

39   

40 4 oktober Wissel ALV 
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BIJLAGE 2: FINANCIEEL OVERZICHT 

De financieële bijlage is op deze internetversie weggelaten. U kunt hem lezen in de versie die u 

op uw email hebt ontvangen, of in de hardcopy in het FUF-hok.
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NAWOORD 

Graag wil ik u bedanken voor het lezen van dit halfjaarlijks verslag. Ik hoop u, door middel van 

dit verslag, goed op de hoogte heb kunnen stellen van het wel en wee van uw vereniging. Voor 

het stellen van vragen, het maken van opmerkingen en uiten van kritiek bent u van harte 

uitgenodigt op de halfjaarlijkse algemene leden vergadering. Deze zal 1 maart plaatsvinden 

vanaf 18:00 in Drift 21, kamer 032 te Utrecht. Ik hoop u daar allen te mogen verwelkomen, 

maar bovenal wil ik u nu bedanken. Ik wil u bedanken voor uw inzet, enthousiasme, participatie 

en inbreng, want door u is de FUF de vereniging zoals zij vandaag de dag is. Een vereniging valt 

of staat met haar leden en ik ben van mening dat de FUF zich zeer gelukkig mag prijzen met de 

fantastische groep mensen die zij haar leden mag noemen. Het bestuur draagt u dan ook een 

zeer warm hart toe. 

 

Avec affectueux souvenirs, 

 

Namens het 22e bestuur, 

 

Francien Ottenheym 

Voorzitter 


