
Halfjaarlijks verslag 
 

Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten 
 

2013-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



2 
 

Inhoudsopgave 

 

Voorwoord .............................................................................................. 3 

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

Algemene doelstellingen ......................................................................... 5 

Formeel ............................................................................................... 5 

Informeel .............................................................................................. 6 

Financieel ............................................................................................ 7 

Extern .................................................................................................. 7 

Persoonlijke Doelstellingen ..................................................................... 9 

Voorzitter ............................................................................................. 9 

Secretaris .......................................................................................... 10 

Penningmeester ................................................................................. 10 

Commissaris Intern ............................................................................ 11 

Commissaris Onderwijs ..................................................................... 12 

Evaluatie van activiteiten ...................................................................... 13 

Aangepaste jaarplanning ...................................................................... 17 

Financieel overzicht .............................................................................. 18 

Vooruitblik ............................................................................................. 20 

Nawoord ............................................................................................... 21 

 

 

 

  

 

 

 



3 
 

Voorwoord 

 

Geachte leden van de Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten, 

Het document dat u nu leest is het halfjaarlijkse verslag van het vierentwintigste 

bestuur van de Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten (hierna: FUF). 

Dit is een met zorg opgestelde evaluatie van afgelopen half jaar, waarin we zo 

volledig mogelijk de voor- en tegenslagen zullen rapporteren en wat we hiervan 

geleerd hebben. Hierop aansluitend bevindt zich aan het einde van het verslag dan 

ook een vooruitblik opkomend halfjaar.  

We kijken tevreden terug op de afgelopen zes maanden en we hebben al een boel 

werk verzet. Natuurlijk liggen er nog genoeg uitdagingen op ons pad en zijn er 

beloftes uit ons beleidsplan die we moeten nakomen, maar op het moment zien we 

vooral een goed lopende vereniging met een hoop nieuwe en oude enthousiaste 

leden.  

We horen echter ook graag hoe u de FUF dit jaar heeft ervaren en hopen dat we u 

mogen verwelkomen bij de algemene ledenvergadering.  

 

Giordano Ierna (voorzitter) 

Albertjan Telgenhof (secretaris) 

Floris van Houten (penningmeester) 

Filip Ferenc (commissaris intern) 

Sam Mulkens (commissaris onderwijs) 
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Inleiding 

 

Het halfjaarlijkse verslag is zo gestructureerd dat het aansluit op de categorieen 

waarin we ons beleid hebben ingedeeld in ons beleidsplan. Zo zal het eerste deel 

bestaan uit een evaluatie van ons algemene beleid en de zaken die hieronder vallen 

en daarna zullen per bestuurslid de persoonlijke evaluaties te lezen zijn van diens 

speerpunten.  

Vervolgens, als tegenhanger van de jaarplanning, zullen we alle activiteiten kort 

evalueren die vanaf onze aanstelling als bestuur hebben plaatsgevonden. Ook zal 

een aangepaste jaarplanning voor het komende jaar gepresenteerd worden. Hierna 

zal de (meest) huidige staat van de financiën van de FUF worden gepresenteerd. 

Ten slotte zullen we het verslag eindigen met een vooruitblik waarin we onze FUF 

gerelateerde toekomstplannen kort zullen bespreken en een nawoord. 
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Algemene doelstellingen 

Binnen deze categorie zullen jullie de onderverdeling aantreffen die we al eerder 

binnen ons beleidsplan hebben gemaakt: formeel, informeel, financieel en extern.  

Formeel 

In het beleidsplan hebben we benadrukt hoe belangrijk de studiegerelateerde 

activiteiten zijn voor de FUF. Dit jaar hebben we dankzij de dryadecie al kunnen 

genieten van een symposium en twee fora (bij de tijd van schrijven nog niet, maar 

ten tijde van de ALV wel) en er staat nog meer op de planning. Iin samenwerking 

met het departement en Studium Generale is er elke maand ook een Filosofisch 

Café georganiseerd, dat, hoewel de filosofische relevantie soms een beetje ver te 

zoeken was, altijd een groot publiek trekt. Hiernaast zijn er ook leesgroepjes op touw 

gezet, is men druk in de weer met de organisatie van de perspectiefdag en zijn we in 

samenwerking met Euphorion (studievereniging literatuurwetenschappen) een Big 

History avond aan het organiseren (het concept van een dergelijke avond is het 

binnen een halfuur weergeven van de gehele geschiedenis van een onderwerp). Ten 

slotte is de studiereis naar Rome door het gezelschap van Maarten van Houte ook 

inhoudelijker geworden. We denken dan ook samen met de commissies een goed 

aanbod aan studiegerelateerde activiteiten te hebben neergezet. 

Een tweede punt dat we aanstipten is de boekenplank die gereserveerd is voor 

scripties, essays en boeken van leden en docenten. Inmiddels hebben we scripties 

toegestuurd gekregen en zijn er al enkele uitgeprint en te vinden in de boekenkast. 

Om het aanbod aantrekkelijker te kunnen maken zullen we bij deze en in de 

toekomst de mogelijkheid om je werk op te sturen onder de aandacht brengen. 

Waar wel nog aandacht aan geschonken moet worden zijn activiteiten met docenten 

(ter verbroedering onder student en docent). Het proberen te organiseren hiervan 

gaat voornamelijk moeizaam door de gevulde agenda‟s van docenten. Een 

oplossing zou het zeer ver van tevoren plannen van deze activiteiten zijn, maar 

tegelijkertijd zijn er nu al docenten die zeggen niet bij het oktoberfeest van komend 

jaar te kunnen zijn.   

De boekcommissie heeft dit jaar een nieuwe leverancier gevonden: The Book 

Depository. Hierdoor zijn de boeken redelijk op tijd geleverd en nog steeds 

goedkoper dan bij bol.com. Er is echter nog ruimte voor verbetering. Hierbij is men 

echter vooral afhankelijk van de docenten die door moeten geven welke boeken 

nodig zullen zijn voor de verschillende vakken. Wanneer dit gesmeerder zal lopen 

kunnen we de leden meer tijd gunnen om de boeken te bestellen en ze eerder laten 

leveren. 
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Informeel 

Naast dergelijke studie inhoudelijke activiteiten hebben we ook een breed scala aan 

informele activiteiten georganiseerd. Zoals in ons beleidsplan is beloofd hebben we 

tot nu toe iedere week een activiteit plaats laten vinden en hebben een zo gevarieerd 

mogelijk programma aan de leden geboden. Aan de opkomst te zien, die telkens 

weer uit verschillende leden van de FUF bestond, is het ons gelukt om met de 

georganiseerde activiteiten een groot en divers deel van de vereniging aan te 

spreken.  

Het enthousiasme van de leden werd ons vooral duidelijk tijdens de commissie 

inschrijvingsmiddag. Waarbij met gemak vrijwel alle commissies vol raakten en 

sommige zelfs te veel aanmeldingen kregen.  

Ook het FUF-hok wordt dit jaar weer druk bezocht. Van „s middags vroeg tot „s 

avonds laat kwamen de leden van de FUF ons gezelschap houden tijdens onze 

anders zo eenzame hokdagen. Af en toe werd het zelfs zo druk dat de gezelligheid 

voortgezet moest worden op de gang. Hier op aansluitend is ons tijdens een SVO 

vergadering ten gehore gekomen dat mogelijke verhuizingsplannen voor de 

studieverenigingen aan drift 21 zijn uitgesteld tot 2017. Of we door een dergelijke 

verhuizing erop vooruit zouden gaan, is onduidelijk.  

Over verhuizingen gesproken: de FUF heeft een nieuwe stamkroeg. Na een 

succesvolle inspraakavond, waarbij meerdere kroegen werden gepresenteerd, 

hebben de aanwezige leden met een grote meerderheid gestemd op café de Ouwe 

Dikke Dries. De borrels die hier inmiddels zijn gehouden bevielen goed en de kroeg 

lijkt eenieder te bevallen. Na enkele onderhandelingen is ook een contract 

opgesteld. De FUF zal naast een korting voor de leden (ook buiten de borrels om) 

ook een jaarlijks sponsorbedrag ontvangen. Tijdens de onderhandelingen is de 

beslotenheid van borrels ook aan bod gekomen. Op het moment is de opkomst net 

iets te laag om de borrels geheel besloten te houden, maar het is in principe 

haalbaar. Wel worden we nu altijd op de hoogte gesteld mocht er nog een groep 

aanwezig zijn, zodat we onszelf en de leden er mentaal op kunnen voorbereiden. 
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Financieel 

In het afgelopen halfjaar is, tot ons grote genoegen, gebleken dat de zwarte woorden 

uit ons beleidsplan te duister van aard waren. De financiële ondersteuning van het 

departement is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Om deze reden zagen wij 

geen urgentie in het direct uitwerken van mogelijke rampscenario‟s. Dit zal nog wel 

gebeuren voordat de overdrachtsprocedure van start gaat.  

Ook kunnen we u van harte meedelen dat het gelukt is om de overstap te maken 

naar een boekhoudprogramma. Dit stelt ons in staat om de financiële gegevens 

overzichtelijk en transparant in te zien. 

 

Extern 

De Stichting voor Studieverenigingen Filosofie (hierna: SSF) heeft de afgelopen 

maanden een roerige tijd meegemaakt. Sinds ons aantreden begin oktober was er 

veel onduidelijkheid over hoe de SSF er precies voor stond en wat nu eigenlijk 

precies de bedoeling was. Hoewel het de bedoeling was om in november de 

bestuurders door te  wisselen, leek het onmogelijk om een vergadering te beleggen. 

Eind november nam het proces een onverwachte wending. Vanuit ERA in Rotterdam 

werd initiatief getoond om de SSF vanwege structurele problemen op te heffen en 

een nieuw, informeler samenwerkingsverband aan te gaan. Daar dit ons geen 

werkelijke optie leek, hebben we besloten om als FUF het voortouw te nemen en het 

behoud van de SSF te waarborgen. Zoals het er toen naar uit zag (en dit is de 

afgelopen maanden niet veranderd), leek het werk dat voor ons lag niet enkel 

omvangrijk, maar mogelijk ook overweldigend voor slechts één persoon. De 

secretaris en de penningmeester van de FUF hebben zich daarom met verenigde 

kracht in gespannen om deze taak te volbrengen. 

Toen we na een lange correspondentie via de e-mail eindelijk de mogelijkheid 

hadden om met het SSF bestuur en diens (mogelijke) opvolgers te vergaderen, 

hebben we duidelijk gemaakt dat de FUF er niets in zag om de SSF zomaar af te 

schaffen. We zagen echter wel in dat de SSF in haar huidige vorm tot niemand van 

nut was en dat een goede herstructurering noodzakelijk was. 

We hebben lang met de andere partijen gesproken over welke vorm deze 

herstructurering aan zou moeten nemen.  

Eerst hebben we besloten dat het idee om geld in een potje te stoppen en het er 

vervolgens één voor één weer uit te halen een frappante aanpak was. Er werd 

besloten om de contributie zo laag mogelijk te houden. Het acquisitiemodel dat ERA 

als alternatief samenwerkingsverband had voorgesteld, zou voor inkomsten kunnen 

zorgen. Waardoor de contributie laag zou blijven en de SSF alsnog subsidie zou 

kunnen verlenen aan activiteiten zoals de Philosopher‟s Rally™ en de 
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Perspectiefdag. Iedereen van de aanwezigen zag dit voorstel wel zitten en ging 

haastig naar huis om het thuisfront te overtuigen van deze aanpak. 

De penningmeester en secretaris zelf togen naar Groningen om zaken te bespreken 

met STUdievereniging Faculteit Filosofie (hierna: Stuff), omdat zij als enige van de 

lidverenigingen niet vertegenwoordigd waren in de vergadering. Na een korte 

rondleiding en een goed gesprek, keerden de penningmeester en secretaris terug 

naar Utrecht met op zak te instemming en samenwerking van Stuff. 

Na dit alles hebben we een korte tijd genomen om ervoor te zorgen dat het 

jaarverslag van het huidige bestuur werd afgemaakt en om bepaalde zaken te 

overleggen met het thuisfront en experts. 

De tweede vergadering van de SSF (dit keer inclusief een afgezant van Stuff) nam 

plaats in februari. Er is voornamelijk gesproken over het opstellen van een 

visiedocument. De eerste fundamenten hiervoor zijn gelegd, maar het werk is verre 

van af. Het is noodzakelijk dat de stichting op een stabiele, vaste grond komt te 

staan en daarom willen we zo secuur mogelijk te werk gaan. Dit gaat echter wel tijd 

kosten en het werk heeft ook een zekere continuïteit nodig. Daarom is voorgesteld 

om een voorzitter van twee jaar aan te stellen en een langere overdracht periode 

qua andere bestuursleden in acht te nemen. 

Zoals ieder jaar heeft een delegatie van het bestuur zitting  genomen bij de SVO 

vergaderingen. Bij een van deze vergaderingen werden de studieverenigingen 

onaangenaam verrast. Er is universiteitsbreed het besluit genomen dat de introweek 

verkort zal worden naar slechts een introdag. Dit betekent dat de organisatie van het 

introkamp drastisch zal moeten veranderen. Want tijdens de eerste week zullen 

vanaf dinsdag al de reguliere colleges aanvangen. Er is nagedacht over de 

mogelijkheid om de colleges van de eerstejaars te incorpereren in het kamp, maar 

dit zou voor verschillende logistieke problemen zorgen. Het kamp zal dus 

hoogstwaarschijnlijk moeten wijken naar de laatste week of weekend van de 

vakantie. Ervaring leert echter dat op de facultaire borrel (op de eerste maandag van 

het academisch jaar) een aanzienlijk aantal eerstejaars nog overgehaald wordt om 

mee te gaan op kamp. De promotie voor het introkamp (en de FUF) zal dan ook 

eerder moeten beginnen. De matchingsdagen zouden hiervoor een uitkomst kunnen 

bieden. De introcommissie zal dus eerder gevormd moeten worden, zodat ze op 

deze dagen aanwezig kunnen zijn en potentiële nieuwe leden kunnen overhalen.  

Los van het feit dat dit besluit van de universiteit op zichzelf problematisch is voor de 

studieverenigingen, openbaarde zich hierdoor een andere kwestie. Namelijk dat de 

communicatie van de verschillende universitaire organen naar de verenigngen toe 

zeer gebrekkig is. Het besluit is namelijk al twee jaar terug besproken en toentertijd 

niet voorgelegd aan de besturen. Men ging er vanuit dat we hierover reeds waren 

ingelicht. De verenigingen van geesteswetenschappen hebben zich nu verenigd om 

een (eventueel open) brief te schrijven waarin we dit aan de kaak stellen. 
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Persoonlijke Doelstellingen 

In dit deel van het halfjaarlijkse verslag zullen we een persoonlijke reflectie geven 

van afgelopen maanden en onze speerpunten. 

Voorzitter 

In grote lijnen kwamen er van mij uit drie persoonlijke speerpunten naar voren in het 

beleidsplan: het waken over het bestaande karakter van de FUF, het in het gareel 

houden van het bestuur en het effectiever gebruik maken van de collectieven. 

Zoals al beschreven in het beleidsplan zie ik de FUF als een zeer open vereniging 

waarin iedereen welkom is en er een goede menging is tussen de verschillende 

jaarlagen. Ik zag het vooral als mijn taak als voorzitter om deze sfeer te reflecteren 

en over te brengen naar, met name, de eerstejaars. Om op deze manier, hen net zo 

welkom te laten voelen als ik drieëneenhalf jaar geleden. Gezien de opkomst van de 

enthousiaste eerstejaars, maar ook van de zeer gewaardeerde ouderejaars, bij de 

verschillende activiteiten van afgelopen maanden, kan ik met enige mate van 

zekerheid zeggen dat deze missie geslaagd is. 

Binnen hetzelfde speerpunt benadrukte ik ook de transparantie van ons beleid. Mijns 

inziens hebben we als bestuur altijd heel duidelijk gecommuniceerd naar de leden 

toe en bij, immer voorkomende, meningsverschillen heb ik altijd de overwegingen 

achter onze beslissing als bestuur bekend gemaakt om zo het dialoog aan te kunnen 

gaan. Natuurlijk is dit een punt dat moeilijk slechts door mij te evalueren is, want er 

zijn altijd twee partijen bij betrokken. Dus graag zal ik tijdens de ALV horen hoe jullie 

dit ervaren hebben. 

Mijn tweede speerpunt is geformuleerd vanuit het advies dat ik heb gekregen van 

mijn voorgangers en hun ervaringen van hun bestuursjaar. Ik heb er veel aan gehad 

door dit in mijn achterhoofd te houden en stelde me tijdens discussies in de eerste 

plaats altijd neutraal op. Totdat er een knoop doorgehakt moest worden. Tot nu toe 

zijn de gemoederen nooit zeer hoog opgelopen en heb ik nooit een rol van 

politieagent hoeven aan te nemen. We zijn dan ook een solidair en gemotiveerd 

bestuur gebleven. 

Nu rest nog mijn laatste speerpunt. Na de commissiemarkt hebben we onmiddellijk 

voor alle collectieven een lijst gemaakt waar we allemaal toegang tot hebben. 

Aangezien in elke commissie tenminste een bestuurslid zitting heeft genomen, heeft 

in principe elke commissie toegang tot deze lijst. Er is dan ook vaak effectief gebruik 

gemaakt van de verschillende collectieven. Ervaring leert echter dat het nog altijd uit 

gemak voorkomt dat de officiële kanalen omzeilt worden en er via persoonlijk contact 

leden van het collectief aangesproken worden. Dit hoeft echter niet nadelig te zijn, 

zolang de overige leden zich niet gepasseerd voelen. Kortom, een punt van 

aandacht voor de komende tijd.  
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Secretaris 

In het beleidsplan aan het begin van dit bestuursjaar schreef ik enkele persoonlijke 

speerpunten, op welke ik mij wilde richten naast mijn reguliere activiteiten als 

secretaris. Ik wilde mij richten op het interstedelijke contact, het verfrissen van het 

FUF-hok, het verzorgen van de weekmail en uit het interstedelijke contact vloeide 

ook het helpen organiseren van de Perspectiefdag voort. 

Laat ons bij het FUF-hok aanvangen. Hoewel er zeker aan de uitstraling ervan is 

gewerkt (zoals de herschikking van de posters), is er nog zeer veel te doen. Ik besef 

me terdege dat het niet waarschijnlijk is dat de originele kleur van het tapijt 

teruggehaald kan worden en dat ga ik ook niet proberen. Het is me echter wel 

opgevallen dat er nogal wat “spulletjes” staan; zaken die ooit zijn geknutseld of 

gebruikt en welke nu langzaam in een hoekje liggen weg te rotten. Deze zaken zou 

ik graag doen verminderen. 

Het interstedelijke contact is elders uitgebreider besproken, dus ik zal mij beperken 

tot enkele korte opmerkingen. Het had mij meer spanning en kopzorgen gebracht 

zonder de waardevolle inzet van onze penningmeester. Het is grotendeels door zijn 

inzet dat we een duidelijk plan van aanpak hebben kunnen maken en de obstakels 

die we tegenkwamen hebben overwonnen. Hulde daarvoor. Er is echter nog een 

lange weg af te leggen en ik zal mij blijven inzetten voor de uitwerking van onze 

plannen. 

De weekmail is af en toe niet goed afgeleverd, soms door een technisch 

mankement, soms door een persoonlijk gebrek. Het is jammer dat dit is gebeurd, 

maar zulke zaken zijn nu eenmaal niet altijd te voorzien. Desalniettemin zal ik mij 

ervoor blijven inzetten om de leden tijdig en volledig op de hoogte te stellen door 

middel van de wekelijkse mail. 

Over de Perspectiefdag kan ik niet veel meer zeggen dan dat er door de commissie 

hard wordt gewerkt om een geslaagde dag te organiseren. 

 

Penningmeester 

Om te beginnen met het cliché dat de initiatieven pot nog onaangeroerd is: ik zie dit 

voornamelijk als een compliment. Het is een teken dat jullie, onze leden, tevreden 

zijn met het huidige activiteitenaanbod en dat de begrotingen tot nu toe niet te kort 

hebben geschoten.  

Ook kan ik jullie uit alle tevredenheid mededelen dat er grote vooruitgang is geboekt 

op het gebied van de boekendeal. Zo heeft de boekencommissie de afgelopen twee 

blokken alle boeken kunnen leveren in de eerste week van het nieuwe blok. Dit 

betekent echter niet dat we ons doel bereikt hebben; we streven ernaar om iedereen 

in de tentamenweek van het voorgaande blok al te voorzien van boeken. 
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Na langdradige en moeizame communicatie met de ICT-afdeling zit er sinds de kerst 

eindelijk schot in de zaak omtrent de nieuwe site. Op dit moment ben ik bezig met de 

laatste stukjes de infrastructuur. Wanneer dit afgerond is, zal ik nog een aantal 

weken nodig hebben om de site daadwerkelijk te realiseren. Ik hoop dat de heren 

van ICT zullen meewerken. 

Tot slot zijn er interessante ontwikkelingen gaande rondom het opzetten van een 

acquisitiecommissie. Op dit moment wordt er onder de vlag de SSF gewerkt om in 

een samenwerkingsverband van de deelnemende verenigingen een sponsorplatform 

te creëren. Zoals het er nu uitziet, zal ik zitting nemen als voorzitter van de SSF voor 

een periode van twee jaar om deze acquisitiecommissie op touw te zetten en de 

SSF weer interessant te maken voor haar leden. Dit is vanaf heden een van mijn 

nieuwe speerpunten.  

 

Commissaris Intern 

Mijn grootste focuspunt in mijn eerste halfjaar als Commissaris Intern was de 

eerstejaars filosofiestudenten. De nieuwe lichting geïnteresseerd krijgen in de FUF is 

namelijk essentieel voor een gezond voortbestaan van de vereniging. Aan hun 

opkomst bij FUF-activiteiten en bezetting van commissies is volgens mij te zien dat 

ik in deze doelstelling ben geslaagd. Het was natuurlijk nooit mogelijk geweest 

zonder de welwillendheid van de fantastische eerstejaars om een actief FUF-lid te 

worden. 

Mede door de lading enthousiaste eerstejaars werd het opstellen van de commissies 

me uitermate makkelijk gemaakt. Het komt niet vaak voor bij de FUF dat de meeste 

commissies een te groot aantal aanmeldingen heeft. Het was fijn om speelruimte te 

hebben met de indelingen, maar in een ander licht ook jammer, omdat niet iedereen 

geplaatst kon worden in een commissie. Naar mijn inzicht zijn de commissies 

gezellige groepjes geworden die hun zaken op orde hebben. Enkele moeilijkheden 

daargelaten is de organisatie van activiteiten vlot verlopen. Graag zou ik nog meer 

posters voor activiteiten gemaakt zien worden, maar dit gebrek aan posters is 

grotendeels te wijten aan mijn soms slechte of laattijdige communicatie met de 

commissies.     

De samenwerking met andere verenigingen in verband tot feesten verloopt enerzijds 

uitmuntend, maar anderzijds ook stroever dan verwacht. Het goede nieuws is dat er 

een feestverbond is opgesteld, getiteld „De Gangmakers‟, waar ikzelf de voorzitter bij 

ben. Deze is zo genoemd, omdat alle verenigingen die hier aan deelnemen hun 

bestuurskamer op dezelfde gang in drift 21 hebben staan. Dit zijn welteverstaan 

Albion, Awater, Atlas, FUF en Incognito. Het fijne aan dit verbond is dat het de FUF 

„feestzekerheid‟ in de toekomst zal bieden. Er is zelfs al een feest gepland voor het 

volgende collegejaar. De stroeve samenwerking die ik heb ervaren is te zien in de 

„feestzekerheid‟ die de FUF voor dit collegejaar heeft. Met de Gangmakers staat op 
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dit moment namelijk slechts een feest op de planning, die op tijd van presentatie al 

geweest zal zijn. Het idee was om dit jaar in totaal drie feesten en een gala te 

organiseren. Het gala is ondertussen een zekerheid, maar de andere twee feesten 

staan nog compleet open door onduidelijke communicatie vanuit andere 

verenigingen. 

Mijn laatste punt van aandacht in mijn speerpunten was een goede balans van FUF 

activiteiten. Ik denk dat er niet alleen is voldaan aan een goede balans, maar ook 

een juiste kwantiteit activiteiten. Hoewel de voorgestelde jaarplanning niet altijd is 

nagevolgd, heeft dit geen negatief effect gehad op de organisatie van activiteiten. 

Zowel commissies als groepen zijn druk bezig geweest activiteiten te plannen wat 

heeft gezorgd voor een mooi gevarieerd aanbod aan bezigheden. Van filmmiddagen 

tot fora en filosofische cafés tot Funky Frisdagen, er is tot nu toe voor iedereen wel 

iets te beleven geweest. Ik hoop dat het komende halfjaar net zo rijkelijk gevuld zal 

zijn met evenementen, waarbij misschien nog wel meer aandacht gericht mag 

worden op een strakkere promotie en studie inhoudelijke activiteiten. 

  

Commissaris Onderwijs 

In het afgelopen halve jaar heb ik als commissaris onderwijs deel uitgemaakt van het 

FUF-bestuur. Mijn focus heeft hierbij met name gelegen op de onderwijs 

gerelateerde activiteiten. In dit stuk zal ik kort reflecteren op mijn speerpunten die ik 

in het beleidsplan had geformuleerd. De reflecties van studenten op vakken op de 

FUF-site laat nog op zich wachten. Het bachelorprogramma is ingrijpend veranderd, 

zowel qua structuur als vakken. Ik heb er daarom voor gekozen om hiermee te 

wachten tot dit programma duidelijker is, er meer bekend is over de vakken en de 

website is vernieuwd. Dit geldt ook voor de informatie over vakken op de website en 

overige onderwijs gerelateerde zaken. 

Qua onderwijs gerelateerde activiteiten hebben we dit jaar het Filosofisch Café 

Utrecht erbij gekregen, die elke maand filosofen en niet-filosofen uitnodigt om over 

een thema te spreken. De dryadecommissie heeft een forum over Ehrenfels‟ 

Seksuele Ethiek georganiseerd en zal tegen de tijd dat de h-ALV geweest is ook een 

forum over Logica en Liefde en leesgroepjes over Kant georganiseerd hebben. 

De voorlichtings- en meeloopdagen zijn goed bezocht. De trend van meer 

vrouwelijke studenten leek zich hierbij voort te zetten. Samen met het departement 

wordt er ook gewerkt aan een voorlichtingsteam die in de toekomst deze dagen zal 

gaan organiseren. Dit verlicht de werklast van het departement, zorgt voor een vast 

punt van waaruit deze dagen georganiseerd zullen worden en faciliteert meer 

interactie tussen potentiële en huidige studenten. 
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Het grafisch collectief bestaat inmiddels uit drie verschillende mensen, elk van hen 

heeft ondertussen een of meerdere posters gemaakt. Ik ben hen dan ook zeer 

dankbaar. 

De alumnicommissie heeft het afgelopen halfjaar een visiedocument tot stand 

gebracht waarin een voorstel tot het alumnibeleid van de FUF-staat. Dit document 

wordt besproken met de universiteit en Autarkeia en kan opgevraagd worden bij het 

bestuur ter inzage. Op de h-ALV is er gelegenheid vragen te stellen over dit 

document. 

Het bestuur heeft het met Paul Ziche gehad over het betrekken van docenten bij 

activiteiten. Hij adviseerde docenten persoonlijk te benaderen voor activiteiten en 

heeft toegezegd docenten op het hart te drukken om te proberen aanwezig te zijn bij 

FUF-activiteiten. Op dit punt valt nog veel te bereiken, echter: uit persoonlijke 

pogingen tot het organiseren van een activiteit met een docent ben ik tot het inzicht 

gekomen dat ze vaak erg graag willen, maar helaas niet de tijd hebben.  

 

Evaluatie van activiteiten 

Hier zullen we per activiteit of soort activiteit een korte evaluatie geven en de 

(gemiddelde) grote van de opkomst.  

Filosofische Café’s: 20 (FUF‟ers)  

De Filosofische Café‟s worden goed bezocht door zowel filosofiestudenten als 

buitenstaanders. Hoewel dit Filosofisch Café niet dezelfde insteek heeft als de oude 

variant, is het op zijn eigen manier wel een succes; Hofman staat bijna elke keer 

helemaal vol met bezoekers. De commissieleden proberen ervoor te zorgen dat 

onze eigen docenten ook af en toe een podium krijgen, zo hebben Annemarie Kalis, 

Maarten van Houte en Piet Steenbakkers elk aan een avond meegewerkt.  

Borrels: 32 (gemiddeld) 

De maandelijkse borrels worden wederom goed bezocht, zowel door de 

enthousiaste eerstejaars als ook de FUF veteranen. In het begin van het jaar werden 

deze nog georganiseerd in de Jan de Winter. Als bestuur werd het ons echter 

duidelijk dat een contract niet mogelijk zou zijn en gingen naarstig op zoek naar een 

nieuwe stamkroeg. Om de kerstborrel wat meer flair te geven en een nieuwe locatie 

uit te proberen werd deze gehouden in het café Lieve Lust. Het was een 

drukbezochte borrel waar ook enkele docenten bij aanwezig waren. De muziek die 

werd afgespeeld viel echter minder in de smaak bij de meeste leden. Vanaf de 

uiterst geslaagde kies-je-kroeg inspraakavond vonden de borrels plaats in onze 

nieuwe stamkroeg: de Ouwe Dikke Dries. Hoewel we de ruimte soms met anderen 

moeten delen, bevalt de kroeg zeer goed.  



14 
 

 Filmmiddagen: 22 (Gemiddeld) 

De filmmiddagen zijn dit jaar populairder dan ooit geweest. De opzet is hetzelfde als 

vorig jaar gebleven; er worden een aantal films gekozen binnen een bepaald thema 

die dan door alle leden bekeken kunnen worden op de zogenaamde filmmiddag. 

Waar vroeger soms een persoon alle films koos, staat er nu een filmgroep met in 

totaal 10 leden achter deze middagen. 

Commissie Markt: 27 

Het moment voor FUF-leden om zich aan te melden voor een commissie. De markt 

was een groter succes dan oorspronkelijk gedacht waardoor de ervoor 

gereserveerde ruimte eigenlijk net iets te klein bleek te zijn. Uiteindelijk ondervonden 

de leden hier geen last van, want met versnaperingen en een gezellig praatje kon 

iedereen zich inschrijven voor de door hem/ haar gewenste commissie. 

Gamemiddagen: 14 (gemiddeld) 

Voor de „Nerds‟ binnen de FUF is ook de gamemiddag teruggekeerd. De middagen 

waren in materiaal door de gamegroep voorzien met toegankelijke spellen, zodat 

iedereen aan de slag kon. Gedreven door suiker en strijdlust gingen de 

gamemiddagen er met momenten heftig aan toe. 

Oktoberfeest: circa 70 

Natuurlijk is het traditionele Oktoberfeest voor de eerstejaars Wijsbegeertestudenten 

niet vergeten. Met dit jaar als thema „Plebs & Snobs‟ kwamen twee werelden bij 

elkaar. Aan de prachtige foto‟s die deze avond zijn gemaakt is mooi te zien hoe de 

eerstejaars bij de FUF-familie zijn opgenomen. 

Commissie aftrap: 22 

De commissie aftrap is dit jaar bij Filip en Sam thuis gehouden en was aansluitend 

op de commissiemarkt een groot succes. Het was een gezellige avond waarbij 

voorzitter Giordano iedereen een lekkere maaltijd had voorgeschoteld. Onder het 

genot van een biertje was dit de mogelijkheid voor de nieuwe commissieleden om 

elkaar te leren kennen. 

Symposium: Scepticisme: 60 (24 FUF'ers) 

Het Symposium over Scepticisme mag met 60 bezoekers niet klagen over de 

opkomst. Met internationaal bekende sprekers was het een zeer leerzame activiteit 

over een onderwerp dat in het reguliere cursuspakket niet altijd de aandacht krijgt.  
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Sam’s Super Sapdag: 14 

Op Sam‟s Super Sapdag stond de commissaris onderwijs klaar om de leden te 

voorzien van verse, frisse, en fruitige sapjes. Jullie waren zo enthousiast over de 

mogelijkheid jullie eigen creatie in de blender te mixen dat halverwege de activiteit er 

meer voorraad gehaald moest om jullie te kunnen blijven voorzien van sapjes. 

Kortom: een succes.  

Kleimiddag: 22 

De eerste activiteit van de cultuurcommissie dit jaar was een interactieve. De 

commissie had voorzien in klei en andere benodigdheden, zodat FUF'ers hun 

creatieve geest los konden laten op de aarde. Er kwamen veel mooie werken uit die 

na hun droogtijd weer opgehaald konden worden door hun makers. 

Trefbal: 15 

Omdat we er twee jaar terug zoveel plezier aan hadden beleefd, heeft de 

sportcommissie ons weer meegenomen voor een goed potje trefbal. Er was een 

gymzaal van een basisschool afgehuurd, zodat we twee uur lang volledig onze gang 

konden gaan. De spierpijn die twee dagen later nog merkbaar was, gaf blijk van een 

gezonde sportactiviteit. 

Whiskyproeverijen: 15 (gemiddeld) 

Onder leiding van Viktor Kamphuis vonden een hoop FUF‟ers weer een excuus om 

samen sterke drank te nuttigen. Er werd onder verschillende thema‟s  geschonken 

die allemaal goed in de smaak vielen.  Later in het collegejaar zullen er nog variaties 

op de whiskyproeverij plaatsvinden in de vorm van een bier- en jeneverproeverij. 

Kerstborrel: 61 

Een speciale editie van de borrel ieder jaar is de Kerstborrel. Onder het thema 

„Kerstchic‟ werd deze borrel in Café Lieve gehouden. De opkomst was bijzonder 

goed en er was tevens gelegenheid voor een dans in het direct aangrenzende Café 

Lust. Zelfs docenten Paul Ziche en Marcus Düwell vonden de tijd om de kerstborrel 

te bezoeken. 

Forum Ehrenfels: 25 

In een overvolle zaal aan de drift werd ons door Carlo Ierna de seksuele ethiek van 

Ehrenfels uiteengezet. Deze “ethiek” was op z‟n zachtst gezegd niet zeer 

vrouwvriendelijk, in ieder geval niet in de moderne termen, en polygamie werd dan 

ook sterk gepropageerd.  
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Kies-je-kroeg inspraakavond: 20 

Deze speciale activiteit liet dit jaar FUF-leden op democratische wijze een nieuwe 

stamkroeg kiezen. Het bestuur had een „onderzoek‟ verricht naar een geschikte 

stamkroeg en de resultaten in een presentatie verwerkt, zodat iedereen op zijn 

favoriet kon stemmen. 

Dansvoorstelling ‘The Gate’: 15 

De cultuurcommissie bracht ons ditmaal naar een Hip-Hop dansvoorstelling in de 

Stadsschouwburg. Hier konden we genieten van drie dansers die een representatie 

boden van Dante‟s Inferno. Tijdens de naborrel in de Ouwe Dikke Dries kon 

iedereen nog zijn mening en gevoelens over het stuk aan elkaar kwijt. 

Uur-of-Vijf-Borrel: 22 

Een altijd populaire tussen- activiteit blijkt de Uur-of-Vijf-Borrel te zijn. Hoewel de 

studiebar van Studio T niet de gezelligste locatie is, heeft de FUF dit er niet van 

weerhouden er een gezellige borrel van te maken. Het bestuur wist de leden zelfs te 

verassen met cheeseburgers die betaald werden met de winst dat het verkochte bier 

die avond had opgeleverd. 

 Filip’s Funky Frismiddag: 12 

Een tweede variatie op de theemiddag was de Frismiddag. Er waren 16 bijzondere 

frisdranken die geïnteresseerden allemaal konden proeven. Op deze middag 

kwamen we erachter dat zeker ook op het gebied van frisdrank de smaak van 

FUF'ers erg uiteen kan lopen. 

MidYearsUitje: 38 

Dit jaar bracht het MYU ons naar een afgelegen boerderij in het rustige Ellertshaar. 

Onder het thema „Animal Farm‟ en een nieuwe intens spel voor de groepen liepen 

de gemoederen hoog op.  Er werd gestolen en onderhandeld, maar vooral ook een 

hoop gedronken, ontspannen en gefeest. Doodmoe en tevreden vertrokken de 

FUF'ers na een zeer geslaagd weekend weer naar huis. 

Schaatsen: 11 

Aangezien er al zoveel Olympisch schaatsen in het FUF-hok werd gekeken was de 

roep van de schaatsbaan moeilijk te weerstaan. Ervaren en minder ervaren FUF'ers 

bonden de ijzers onder om zich een avond op het ijs te vermaken. Gevold door een 

naborrel was er zeker te spreken van een geslaagde sportactiviteit. 
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Aangepaste jaarplanning 

Periode 3: 3 februari t/m 12 april         
                

11 
 

11-mrt 
 

Filosofisch café 
  

 
13-mrt 

 
Gamemiddag 

  12 
 

20-mrt 
 

Open Podium 
  

13 
 

25-mrt 
 

Jeneverproeverij 
  

 
26-mrt 

 
Dryadelezing 

  
14 

 
3-apr 

 
Perspectiefdag 

  

 
4-apr 

 
Filmmiddag 

  

15  
8-apr 

 
Filosofisch café 

  
 

10-apr 
 

Maandelijkse borrel 
 

 
11-apr 

 
Hokactiviteit 

  16 

   

Collegevrije week/ 
Studiereis 

 Periode 4: 22 april t/m 28 juni           
                

17 
 

25-apr 
 

Uur-of-Vijf-Borrel 
  

18 
 

29-apr 
 

Gala 
   

 
2-mei 

 
Dies 

   
19 

 
6-mei 

 
Filosofisch café 

  
 

9-mei 
 

Familiedag 
  

20 
 

15-mei 
 

Maandelijkse borrel 
 

 
16-mei 

 
Dryadeactiviteit 

  
21 

 
20-mei 

 
Bierproeverij 

  
 

22-mei 
 

Feest 
   22 

 
27-mei 

 
Sportactiviteit 

  23 
 

5-jun 
 

Filosofisch café 
  

24 
 

10-jun 
 

Cultuuractiviteit 
  

 
12-jun 

 
Maandelijkse borrel 

 25 
   

Tentamenweek 
  26 

 
27-jun 

 
Eindejaars barbecue 

 Periode 1: 1 september to aan de wissel-ALV       
                

35 
 

27-29 aug 
 

Introductiekamp 
  36 

 
1-2 sep 

 
Facultaire introductie 

 37 
 

11-sep 
 

Maandelijkse borrel 
 38 

 
17-sep 

 
Whiskyproeverij 

  39 
 

26-sep 
 

Liftwedstrijd 
  40   2-okt   Wissel-ALV     
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Financieel overzicht 

 

 

 

 

 

  

Balans FUF  
per 20-02-2014 

Activa   EV    

Vlottende activa    Eigen vermogen  € 10.896,61 
Voorraad  € 319,00 Algemene reserve € 11.213,58  
Verbruiksartikelen € 13,44  Reserveringen € 1.000,00  
Merchandise € 305,56  Afgesloten posten € - 1.316,97  

    2013-2014   
Debiteuren  € 820,24    
Leden € 820,24  Vreemd vermogen  € 1.892,82 
    De Filosoof € 1.492,82  
Vaste Activa   Gangmakers € 400,00  
Inventaris  € 1.710,99    

Boeken € 1.296,00     
Gitaar € 70,00     
Camera € 160,00     
Overig € 130,00     
Harde schijf € 54,99     

       
Liquide middelen  € 9.912,20    
Spaarrekening € 7.056,48     
Betaalrekening € 2.090,87     
Kas € 764,85     
       

Totaal  € 12.762,43 Totaal  € 12.762,43 

Halfjaarlijks Overzicht FUF 21-02-2014 Openstaande posten  
per 01-10-2014  

 Begroot Kosten Baten Resultaat 

Dryadecommissie € 1.000,00 € 2.433,91 € 500,00 - € 933,91 

Introkamp € 0,00 € 2.632,06 € 2.435,00 - € 197,06 

Oktoberfeest 2013 € 0,00 € 1.628,55 € 1.442,55 - € 186,00 
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Halfjaarlijks Overzicht FUF 21-02-2014 
Nieuw geopende posten 2013-2014 

 Begroot Kosten Baten Resultaat 

Almanak € 50,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 
Alumni commissie € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 
Algemene Leden Vergaderingen € 200,00 € 81,32 € 0,00 € 118,68 
Bankkosten € 250,00 € 67,65 € 0,00 € 182,35 
Bestuurskleding € 250,00 € 250,00 € 0,00 € 0,00 
Borrels € 50,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 
Commissieaftrap € 150,00 € 81,13 € 0,00 € 68,87 
Commissievoorlichting € 25,00 € 11,90 € 0,00 € 13,10 
Constitutieborrel € 550,00 € 638,41 € 0,00 -€ 88,41 

Contributie SSF € 209,00 € 209,00 € 209,00 € 0,00 
Contributie U-fonds € 30,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 
Contributie VIDIUS € 45,00 € 0,00 € 0,00 € 45,00 
Cultuur activiteiten € 50,00 € 192,19 € 213,00 € 70,81 
Dies Natalis € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 
Dryade € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 
Eindejaarsbarbecue € 350,00 € 0,00 € 0,00 € 350,00 
Familiedag € 400,00 € 0,00 € 400,00 € 800,00 
Feest € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 
Gala € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 
Gamegroep en filmgroep € 75,00 € 31,43 € 0,00 € 43,57 

Initiatievenpot € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 
Introductie € 50,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 
Inventaris € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 
Investering boekencollectie € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 
Kick-off activiteit € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 
Kookcommissie € 180,00 € 0,00 € 0,00 € 180,00 
KvK kosten € 40,00 € 0,00 € 0,00 € 40,00 

Liftwedstrijd € 50,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 
Merchandise € 50,00 € 320,59 € 338,32 € 67,73 
Midyearsuitje € 400,00 € 1.903,68 € 

1.495,00 
-€ 8,68 

Open podium € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 
Perspectiefdag € 200,00 € 30,00 € 409,00 € 579,00 
Promotie € 100,00 € 1,16 € 0,00 € 98,84 
Reiscommissie € 400,00 € 5.554,52 € 0,00 - € 

5.154,52 
Sportcommissie € 75,00 € 159,03 € 108,70 € 24,67 
Tentamenweek activiteiten € 150,00 € 41,33 € 0,00 € 108,67 
Toneelgroep € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 
Uur-of-5 borrel € 0,00 € 74,15 € 89,80 € 15,65 
Voorraad € 50,00 € 6,79 € 0,00 € 43,21 
Website € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 

Whiskeygroep € 0,00 € 272,52 € 282,00 € 9,48 
Onvoorzien   (is 9,8% van totaal) € 845,00 € 79,88 € 0,00 € 765,12 
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Vooruitblik 

Hoewel afgelopen halfjaar voor ons gevoel al zeer voorspoedig is gelopen gaan we 

nog een drukke tijd tegenmoet. Zo zijn er nog enkele doelstellingen die we nog willen 

realiseren; zoals een lustrumcommissie vormen. Zoals het bij een lustrum hoort, zal 

er een hele week vol met activiteiten worden georganiseerd. Hoewel hier al een 

aanzienlijk bedrag voor begroot is, zal de lustrumcommissie dit jaar onderzoeken of 

er meer sponsoren benaderd kunnen worden om deze feestelijke week net wat 

spetterender te maken. Op deze manier zullen ze het volgende jaar zich kunnen 

focussen op het daadwerkelijk organiseren van de activiteiten. 

Zoals al eerder aangestipt, zal er ook extra aandacht aan het introkamp moeten 

worden besteed. De matchingsdagen lijken een goed moment om leden te werven. 

Dit wordt ook beaamd door overige studieverenigingen. De introcommissie zal 

hierdoor eerder gevormd moeten worden zodat ze op deze dagen reclame kunnen 

maken voor de FUF en het introkamp. 

Na een aantal jaar van gestage achteruitgang lijken we nu op een keerpunt te zitten 

wat de site betreft. Achter de schermen wordt er op dit moment al aan de weg 

getimmerd om een nieuwe site te lanceren. Vanaf dat moment zullen de foto‟s die 

tijdens onze activiteiten gemaakt zijn weer in hun volle glorie te bewonderen zijn. 

Wanneer de site precies de lucht in gaat is nu nog moeilijk te zeggen, maar lang kan 

het niet meer duren.  

Ook zijn wij voornemens om vanaf de aankomende ledenvergadering de 

kascommissie weer nieuw leven in te blazen. Deze commissie zal bestaan uit oud 

penningmeesters. Om de volledigheid van de financiële administratie te waarborgen 

zullen zij de huidige en komende penningmeesters in moeilijke tijden assisteren. 

Daarnaast zullen zij een controlerende taak hebben. Dit houdt in dat zij met enige 

regelmaat de financiële verslaggeving onder de loep zullen nemen. Wij kiezen er 

voor om deze commissie een doorstart te geven omdat we denken dat dit de 

continuïteit van de gezonde financiële situatie ten goede zal komen. 
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Nawoord 

 

Bij het einde van dit verslag aangekomen, hoop ik samen met de rest van het 

bestuur u voldoende te hebben geïnformeerd over de gang van zaken binnen de 

FUF. Schroom echter vooral niet kritische vragen te stellen tijdens de ALV waar u 

allen voor zijn uitgenodigd. 

Dit nawoord zal ik niet slechts gebruiken om het verslag tot een einde te laten 

komen, maar ook tot een dankbetuiging maken.  Ten eerste wil ik mijn 

medebestuursleden bedanken, die met hun inzet en toewijding ervoor hebben 

gezorgd dat de FUF nog steeds een gezonde vereniging is. Maar bovenal wil ik u 

allen bedanken, de leden van deze geweldige studievereniging. Want zonder jullie 

enthousiasme, gezelligheid, liefde en inbreng zou de FUF zoals we haar kennen niet 

bestaan. Het gehele bestuur dankt u hartelijk hiervoor. 

Namens het 24e bestuur, 

Giordano Ierna 

Voorzitter 

 


