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Voorwoord 

 

Beste lezer,  
 

U bent zojuist begonnen met het lezen van het jaarverslag van het bestuursjaar 2015-2016 van de 
FUF. Hierin staat wat er allemaal binnen en omtrent de FUF is gebeurd het afgelopen jaar, en hoe 
wij als bestuurders van deze mooie vereniging al de relevante gebeurtenissen verklaren en hebben 
ervaren. 
 

Het verslag dient te worden besproken op de algemene vergadering van 14 september 2016, 
waarna, als het verslag is goedgekeurd, wij als bestuur toestemming hebben om af te treden. 
 

Voor de betrokken leden die deel hebben genomen aan wat er het afgelopen  jaar plaats heeft 
gevonden, als ook het bestuur dat ons opvolgt, en de besturen die daarop zullen volgen is het 
belangrijk dat dit verslag uitlegt wat er goed is gegaan, en wat minder goed, maar vooral ook 
waarom het zo gegaan is.  
 

Als u dit verslag voor 14 september leest bedank ik u alvast, daar u een algemene vergaderaar 
bent die beslagen ten ijs komt. Als u dit verslag na 2016 leest bedank ik u voor uw interesse, en 
hoop ik dat u wat heeft aan dit verslag. 
 

En dan nu het verslag! 
 

 

Met vriendelijke groeten,  
 

Wijcher van Dijk (Voorzitter) 
 

Ook namens de rest van het bestuur,  
 

Marloes Biel  (Secretaris) 
 

Michiel Esseling (Penningmeester) 
 

Lars van der Miesen (Commissaris Intern) 
 

Roger van Tuijl (Commissaris Extern) 
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§ 1 Doelstellingen verdiepend 

Eén van onze grote voornemens in ons beleidsplan was het opsplitsen van de dryadecommissie in 

een dryadecommissie en een symposiumcommissie. De symposiumcommissie is opgezet met het 

doel om als vanouds een groot symposium op te zetten. Met buitengewone inzet en 

enthousiasme van de symposiumcommissie is er inderdaad een mooi symposium neergezet met 

een zeer interessant onderwerp en goede sprekers. Er waren nog niet zoveel mensen als we 

hadden gehoopt, wat grotendeels te maken had met dat het samenviel met een hoorcollege. Wat 

betreft promotie en het prikken van een datum valt er aankomende jaren nog veel winst te 

behalen. Ons inziens is het symposium, en daarmee de symposiumcommissie, een goede 

aanvulling geweest op het werk van de dryadecommissie. Hierbij is het goed om te vermelden dat 

het symposium de organisatie van het zogeheten Filosofestival niet in de weg heeft gezeten.  

De dryadecommissie heeft dan ook zeer goed gefunctioneerd het afgelopen jaar. 

 

Na de vorige ALV is er geen docentencafé meer georganiseerd.  De commissie is hier echter wel 

mee aan de gang. In één van de eerste weken van het nieuwe collegejaar, nog voor de wissel, zal 

er een nieuw docentencafé georganiseerd worden. 

 

De studiereis georganiseerd door de reiscommissie, was dit jaar naar Ljubljana met ook een 

uitstapje naar Venetië. Er waren dit jaar relatief veel eerstejaars mee, wat we zien als een teken 

van een goede lichting waar we veel mooie dingen van kunnen verwachten. Naast de gebruikelijke 

academische elementen, waaronder ditmaal een fascinerend college over het blobjectivisme, was 

er gelukkig ook ruimte voor rust en recreatie. 

De website is het gehele jaar een punt van aandacht geweest. Het forum dat we op de website 

wilden zetten bleek gedurende het jaar steeds lastiger te verwerkelijken op de website. We 

stelden vast dat de hoeveelheid tijd die we kwijt zouden zijn aan het maken en inpassen van dit 

forum te kostbaar was om hieraan te besteden, en dus hebben we ervoor gekozen deze tijd 

ergens anders aan te besteden. 

 

Naast het verbeteren van oude initiatieven waren er twee nieuwe projecten waar we ons dit jaar 

op wilden richten, de boekendeal en Versus. De boekendeal wordt besproken in paragraaf vier. 

Het halfjaarlijks verslag uitte het voornemen een derde Versus te organiseren met een andere 

studievereniging. Gedurende de vergaderingen die volgden op de tweede sessie zijn een aantal 

suggesties gedaan om het format te wijzigen opdat het publiek meer betrokken zou geraken bij 

het schouwspel van de discussie. Tegelijkertijd dient men onderwerpen en kwesties te verzinnen 

die toegankelijk zijn voor de leek, maar niet oppervlakkig zijn, en aansporen tot inhoudelijk rijke 

discussies. De derde sessie is helaas nooit gekomen. Ten dele kwam dit door moeizame 

communicatie met en een gebrek aan enthousiasme bij andere studieverenigingen, maar ten dele 

ook door het onvermogen van de commissie om een uitkomst te verzinnen voor de gebreken die 

de eerste twee Versus-sessies toonden.  

 

De paperplank is op dit moment een papermap die zeker niet ligt te verstoffen in de boekenkast. 

Hij is duidelijk zichtbaar en wordt zo nu en dan doorgebladerd. Duidelijke voortgang. 
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In blok 4 hebben we een studiemiddag georganiseerd voor de eerstejaars. Deze had als bedoeling 

om eerstejaars te helpen met de laatste moeilijkheden die ze hebben tijdens het voorbereiden van 

het tentamen. Hiervoor waren twee werkgroepdocenten aanwezig van de twee vakken. Er was 

een aangename opkomst, de werkgroepdocenten waren blij met het initiatief, en het was 

gemakkelijk op te zetten. 

 

 
 
§ 2 Doelstellingen ontspannend 

De tweede helft van het jaar werd gekenmerkt door een aantal grootschalige ontspannende 

activiteiten: de familiedag, de studiereis, de viering van onze Dies, en natuurlijk de 

eindejaarsbarbecue. Allemaal waren ze ons inziens een groot succes. De familiedag had een hoge 

opkomst en alle onderdelen vielen in de smaak.  

Er is dit jaar voor gekozen om een meet & greet met de docenten te doen in plaats van een 

rondleiding door Utrecht, waarover achteraf door ouders erg positief werd gesproken. Een van de 

andere (nieuwe) onderdelen was de pubquiz, die alle aanwezigen (familie, studenten en docenten)  

goed met elkaar in contact bracht, wat volgens ons het hoofddoel is van de familiedag.  

Nieuw dit jaar was de toevoeging van een feest voorafgaand aan de Diespicknick. Dit feest was 

open voor vrienden van leden en geheel gratis, omdat daar budget voor was (omdat veel andere 

projecten quitte draaiden). De opkomst was hoog en het feest verliep zonder problemen, en de 

locatie, de werfkelder onder de Body Talk was zeer geschikt. Er was naderhand veel positief geluid 

over, dus het lijkt ons een zeer goede toevoeging aan de Diesviering.  

Er is dit jaar voor het eerst in een lange tijd weer een liftwedstrijd georganiseerd. Deze verliep zeer 

goed en er waren veel aanmeldingen. Het opzetten van een commissie hiervoor bleek een goede 

keuze. We hadden verwacht dat de planning wat ongelukkig was snel na de studiereis, maar de 

aanmeldingen hebben hier niet onder geleden.  

In het halfjaarlijkse verslag bedoelden we voor de tweede helft van het jaar meer activiteiten te 

organiseren waaronder nog een spelletjesmiddag en filmmiddag. Dat doel is succesvol bereikt. In 

de tentamenweek blok 4 is er wel een studiemiddag geweest voor eerstejaars maar geen 

hokactiviteit.  

Naar aanleiding van negatief geluid over de FUF-camera op de halfjaarlijkse ALV besloten we een 

aantal commissies zelf de taak te geven foto’s te maken met hun (waarschijnlijk) betere, eigen 

camera. Dit pakte naar ons idee niet erg goed uit. Commissieleden voelden weinig 

verantwoordelijkheid voor het maken van foto’s, waardoor er dus weinig, en niet echt betere 

foto’s waren.  
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§ 3 Doelstellingen financieel 
Op financieel gebied gaat het prima met de FUF. Om jullie lezers nog verder in te lichten dan dit, 

zullen we hierbij ingaan op de status van de financiën van de FUF.   

Een van de dingen die we hebben proberen te bereiken is het verminderen van onnodige 

uitgaven. Dit ging aardig, maar er is altijd ruimte voor verbetering. We hebben dit jaar minder geld 

uitgegeven aan de eindejaarsbarbecue, namelijk €200 in plaats van €350. Dat ging prima, we 

hebben goede reacties gehad, en de deelnemerskosten van €5 werden niet als te hoog ervaren. 

Verder hebben we door het jaar heen gekeken naar waar geld bespaard kan worden, en zijn we op 

een aantal dingen gekomen, te beginnen met het budget van de feestcommissie. Onze ervaring is 

dat bijna alle feesten quitte proberen te spelen en dat je er ook weinig uit haalt door er budget in 

te stoppen. Hierom denken we dat een kleiner budget, dat vooral bedoeld is om eventuele 

verliezen op te vangen, geschikter is voor deze post.  

Het beleid ten opzichte van inkomsten heeft dit jaar vooral de vorm gehad van het zoeken naar 

sponsoring. De sponsoring door het geven van filosofielessen is goed verlopen dit jaar, en om het 

voort te blijven zetten is er een commissie voor samengesteld. Daarnaast is er dit jaar gewerkt aan 

een acquisitieplan om op de lange termijn stabiele en vruchtbare sponsorinkomsten te hebben.  

Waar we wel een steek hebben laten vallen is het aanschrijven van fondsen. Eigenlijk is er alleen 

voor de studiereis en het filosofestival succesvol een fonds aangeschreven. Daarnaast loopt er nog 

een aanvraag voor het docentencafé. In andere gevallen werd het afgekeurd, waren we te laat, of 

hadden we er überhaupt niet echt aan gedacht. Dit is jammer, want het is toch mogelijk om 

hiermee een aardige bijdrage voor activiteiten te krijgen. 

Over het algemeen zou het prima mogelijk moeten zijn om de komende jaren door te komen 

zonder verlies en/of een vermindering van wat we als vereniging aanbieden.  
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§ 4 Doelstellingen extern 

Dit jaar had de FUF een nieuwe boekendeal met het bedrijf boekenservice.nl, waar wij erg 

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

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

lijst met studieboeken te verkrijgen. De boekencommissie van het studiejaar 2014-2015 is namens 

de FUF een contract aangegaan met boekenservice.nl waarin is opgenomen dat boeken altijd op 

voorraad zullen zijn en leden van de FUF 10% korting op Nederlandse boeken ontvangen en 15% 

op buitenlandse boeken (ten opzichte van de adviesprijs). De bestellingen kunnen geplaatst 

worden via onze eigen landingspagina  www.fuf.studieboekenwebshop.nl. Boeken die voor half 

vier zijn besteld worden de volgende dag thuis bezorgd. Een bijkomstigheid van deze deal is ook 

dat de FUF een kleine commissie ontvangt over de gekochte boeken.  

 

De boekencommissie is dit jaar druk bezig geweest met het vertrouwen terugwinnen onder de 

leden. Dit is naar ons idee gelukt. Door intensief contact met docenten en boekenservice.nl 

hebben wij dit jaar alle boeken 6 weken van te voren door kunnen geven aan boekenservice, zodat 

zij tijdig op de website stonden en daardoor op tijd aankwamen. .  Verder heeft de commissie 

medio dit jaar ook de masteropleidingen betrokken bij onze boekendeal, zodat het werven van 

masterstudenten makkelijker wordt.  

Hieronder kunnen de verkoopcijfers per blok worden teruggezien;  

Boekenverkoop: 2015- 16 

 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

Jaar 1  G.B.V. 37 71 5 

Jaar 2  26 G.B.V. 0 11 

Jaar 3  2 7 0 G.B.V. 

Master  N.V.T. N.V.T. 15 0 

 

       ( G.B.V. = geen boeken voorgeschreven) 

Op 1 januari 2016 is het contract met de Stichtse Taveerne verlengd. In november hebben wij uit 

nieuwsgierigheid het contract met de mogelijkheden bij een aantal andere kroegen vergeleken. 

Deze verschilden te weinig om over te willen stappen naar een andere stamkroeg. De Stichtse 

Taveerne heeft dit jaar aangegeven om niet van de huidige voorwaarden die in 2015 zijn 

vastgesteld af te wijken, en dat vinden wij prima. 

Dit studiejaar zijn wij bezig geweest het contact met andere studieverenigingen filosofie in 

Nederland te verbeteren. In eerste instantie was het alleen de bedoeling om  de samenwerking 

met de filosofische studievereniging van Rotterdam, ERA, te verbeteren voordat wij activiteiten 

met andere verenigingen zouden organiseren. Na veel informeel contact tussen de 

studieverenigingen filosofie van de universiteiten van Rotterdam, Groningen (STUFF) en Utrecht, 

http://www.fuf.studieboekenwebshop.nl/
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hebben wij dit jaar besloten om een weekend te organiseren voor deze verenigingen genaamd 

Met Uitsluitend Filosofen (MUF). Ondanks dat Rotterdam zich op het laatste moment moest terug 

trekken vanwege een ongelukkig samenvallen van het MUF-weekend en hun laatste 

tentamenweek, was het evenement een zeer groot succes en is vanuit Groningen toegezegd om 

volgend jaar dit evenement weer te willen organiseren. Dit weekend was tevens een goede 

gelegenheid voor onze kandidaatsbesturen om alvast kennis te maken.  

Binnen Autarkeia hebben er dit jaar veel veranderingen plaats gevonden. Chris Stapper, een oud-

bestuurder van de FUF, is dit jaar voorzitter van de vereniging geworden en Robin de Bruijn, een 

recentelijk afgestudeerde wijsgerige, wordt op dit moment klaargestoomd om eveneens het 

bestuur in te gaan. Het contact tussen de FUF en Autarkeia is gedurende dit jaar en mede dankzij 

deze ontwikkelingen aanzienlijk verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. Onze samenwerking 

met Autarkeia is nu beter.  

Het acquisitieplan en het marketingplan waren twee vrij ambitieuze projecten waar een hoop 

werk in is gestoken. Het acquisitieplan was bedoeld als strategische basis voor het op de korte 

termijn de FUF van sponsorgelden te voorzien, en het marketingplan was bedoeld als richtlijn voor 

lange termijn strategieën inzake sponsorgelden en andere financiële ondersteuning. Echter,  

omdat er naast degenen die er aan hebben gewerkt niemand was die genoeg verstand had van 

deze plannen om ze effectief in gebruik te nemen zijn ze helaas links komen liggen wat met alle 

andere bezigheden van het afgelopen jaar. Een kopie van beide plannen zullen in het hok 

beschikbaar worden gesteld voor inzage. 

Met meer marketing in het begin van het jaar hebben we afgelopen jaar veel meer lessen kunnen 

geven. Zowel voor de scholieren en docenten als voor ons was het een groot succes. Zoals reeds 

voorspeld werd het te veel werk voor één persoon. Daarom is inmiddels een commissie opgezet 

bestaande uit Lily de Waal, Seb Vermeulen, Marloes Biel, Imke Falkena en Joost van der Putten. 

Eén van de twee laatstgenoemden zal de voorzittersfunctie na volgend jaar van Marloes 

overnemen zodat de opgedane kennis gewaarborgd blijft. De commissie is op het moment van 

schrijven al hard aan het werk om alles efficiënter te laten lopen, lespakketten te ontwikkelen en 

het marketingmateriaal te optimaliseren.  

Het driejarenplan heeft uiteindelijk geen rol gespeeld in het bepalen van de bestuursbeurzen van 

de jaren 2018-2019, 2019-2020, en 2020-2021, maar zal dit wel doen in het jaar 2018-2019 

wanneer de bestuursbeurzen van de jaren 2021-2022, 2022-2023, en 2023-2024 worden 

vastgelegd. Het plan kan verder worden gebruikt als richtlijn voor de komende drie besturen, en is 

te vinden op de website bij de documenten van bestuur 2015-2016. 
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§ 5 Speerpunten 

 

§ 5.1 Voorzitter - Wijcher van Dijk 

Waar ik eigenlijk nog het meest tevreden over ben is het feit dat dit bestuur het afgelopen jaar 

heeft gefunctioneerd als een team van vijf gelijkwaardige en betrokken bestuurders, die stuk voor 

stuk hun eigen passie hebben gestopt in het zorgen dat de boel draaiende blijft. Ik ben erg 

dankbaar voor ons goede samenwerken, ook omdat ik weet dat het wel eens minder kan gaan. 

Mijn voornaamste speerpunt aan het begin van het jaar was zorgen dat dit bestuur goed zou 

functioneren, niet alleen qua taakvervulling, maar ook zeker en juist sociaal onderling.  

Marloes, Michiel, Lars en Roger hebben dit heel makkelijk voor me gemaakt, en ik wil ze bij deze 

bedanken. 

 

In een overleg met Autarkeia en het departement had ik de taak gekregen Robin de Bruijn te 

benaderen voor bestuurschap, en ik ben blij te zien dat hij daar interesse voor heeft getoond. Een 

jonger Autarkeiabestuur zal het communiceren makkelijker maken, en brengt denk ik ook de 

perspectieven van onze beide verenigingen wat dichter bij elkaar. Ik was het afgelopen jaar al lid 

van Autarkeia, en zal dit ook blijven, niet in het minst om de gestage verbetering in onze relatie te 

waarborgen. 

 

Als laatste ben ik blij met het werk dat we hebben geleverd om de statuten aan te kunnen passen. 

Dit is misschien wel het grootste project dat we als bestuur zijn begonnen, en ik ben trots op ons 

bestuur dat we stappen hebben durven zetten om het proces in gang te zetten. In de laatste paar 

maanden van het academisch jaar zijn we met een aantal betrokken leden bijeengekomen om de 

wijzigingen te bespreken. Afgaande op hoe deze vergaderingen verliepen heb ik het volste 

vertrouwen dat de leden achter een positieve structurele verandering van de FUF staan. 

De extra algemene vergaderingen (zogeheten bijzondere ledenvergaderingen) waren op zichzelf 

ook een interessant experiment, dat volgde uit een van de discussies van de halfjaarlijkse 

vergadering over een nieuw alcoholbeleid voor algemene vergaderingen. De afwezigheid van 

gratis bier heeft mijns inziens een grote positieve invloed op de effectiviteit van deze 

vergaderingen.  

 

 

§ 5.2 Secretaris - Marloes Biel 

Jeetje, een jaar. Wat kan de tijd snel gaan. Met het schrijven van dit stukje besef ik pas wat we dit 

jaar allemaal gedaan hebben. 

Het eerste waar ik aandacht aan wil schenken zijn de statutenwijzigingen. Of ons werk hiervoor 

werkelijk succesvol was zullen we pas merken tijdens de wissel-ALV, maar ik ben in ieder geval 

heel erg tevreden met het proces dat er aan vooraf gegaan is. Dit proces had niet zo soepel 

kunnen lopen zonder het meedenken van de leden tijdens de bijzondere ledenvergaderingen 

(BLV) en daarbuiten, de RvA en vele anderen. Dank daarvoor! Uiteraard hoop ik dat we de nieuwe 

statuten kunnen instemmen tijdens deze ALV. Als dit niet het geval is zal ik me, en voor zover ik 

weet de rest van mijn bestuur met mij, er volgend jaar ook nog voor inzetten om ze alsnog door te 

kunnen voeren. 
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Naast de statutenwijzigingen waar we met het hele bestuur aan gewerkt hebben, heb ik me ook 

hard ingezet voor de filosofielessen. Eigenlijk ben ik er heel erg trots op dat we dit op hebben 

kunnen zetten en met zijn allen deze lessen konden verzorgen. Volgend jaar hoop ik dit samen 

met de reeds opgezette commissie door te kunnen zetten. Meer hierover is te lezen bij 

Doelstellingen Verdiepend.  

 

Dan een wat lastiger puntje: de lidnummers. Iedereen heeft een lidnummer, en alle nieuwe leden 

krijgen ook een prachtig lidnummer. Ik heb helaas nog steeds geen manier gevonden om op een 

goede manier jullie te laten weten wat jullie lidnummer is. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik 

er ook niet zoveel tijd in heb gestopt als ik misschien zou hebben gemoeten. Ten tijde van 

schrijven is het nog niet gelukt een manier te vinden dit op een goede, makkelijke manier te laten 

verlopen. Zo lang we nog niet in staat zijn geweest om iedereen op de hoogte te stellen van zijn of 

haar lidnummer zullen ze ook nog niet vereist zijn om boeken te bestellen. 

 

Dan een laatste punt, en dit is eigenlijk vanzelfsprekend voor een secretaris: de benodigde 

informatie op het juiste moment bij de goede persoon krijgen. Volgens mij is dat prima gegaan. Ik 

kan me één weekmail herinneren die op maandag verstuurd is en voor zover ik weet waren ze ook 

altijd redelijk volledig. Op de kaartjes voor de constitutieborrel na is alle post ook op tijd geweest, 

niet dat er zoveel post te versturen is maar toch leuk om te kunnen zeggen. 

 

 

§ 5.3 Penningmeester - Michiel Esseling 

Als penningmeester ben ik in algemene zin verantwoordelijk geweest voor de geldzaken van de 

FUF. Dit houdt in dat ik ervoor heb geprobeerd te zorgen dat de begroting die we hebben gemaakt 

zo goed mogelijk werd nageleefd, en dat ik een helder en duidelijk overzicht had van waar ons 

geld aan wordt uitgegeven. In die sfeer heb ik me er aan het begin van het jaar op toegelegd om 

een duidelijkere financiële presentatie te geven. Tijdens de ALV hadden we niet genoeg tijd om die 

echt door te nemen, maar ik denk dat het begrotingsoverzicht dat ik daarvoor had gemaakt wel 

nuttig was. Dat overzicht is dan ook meteen het enige waar ik echt verandering in heb 

aangebracht. Zelf vind ik de manier waarop ik de balans en het overzicht van de posten op de 

halfjaarlijkse ALV heb gepresenteerd ook overzichtelijker dan die van mijn voorgangers, maar dat 

is waarschijnlijk slechts een kwestie van smaak. 

 

Ook heb ik geprobeerd om te kijken waar geld werd uitgegeven waar het niet nodig was. Ik denk 

dat dat enigszins is gelukt, en dit staat verder uitgewerkt in de financiële doelstellingen van dit 

jaarverslag.  

Daarnaast had ik het idee dat ik bepaalde onderwijstaken op me zou nemen, vooral omdat ik 

destijds deel zou nemen aan het “groot onderwijsoverleg”, een overleg met allerlei 

onderwijsgerelateerde personen, vooral van het departement. Dat overleg was echter stopgezet, 

daar het door de organisatoren als ineffectief werd beschouwd, en ik zag niet heel sterk het nut in 

van het verder achternazitten van dergelijke onderwijstaken tot een alternatief hiervoor was 

geformuleerd. Dit is tot nog toe niet gebeurd.  
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Ook had ik mezelf tot doel gesteld om de interesse voor studie-inhoudelijke activiteiten te 

vergroten. Een van de dingen die in dat plan paste was om studie-inhoudelijke FUF-activiteiten te 

promoten bij filosofiestudenten in het algemeen, en niet alleen bij FUF’ers. De bedoeling was dat 

er zo een grotere groep filosofiestudenten zou zijn die de FUF bereikt en dat er meer animo zou 

zijn voor studie-inhoudelijke activiteiten. Dit is niet echt gelukt, maar ik heb het ook niet echt 

geprobeerd. Toch denk ik dat Versus hier nog in kan helpen, omdat een relatief groot deel van de 

bezoekers verder nooit actief waren bij de FUF. Ik denk dat zo’n activiteit de belangstelling voor 

studie-inhoudelijke activiteiten uiteindelijk zou kunnen vergroten. 

 

§ 5.4 Commissaris Intern – Lars van der Miesen 

Dit jaar was een goed jaar wat betreft het betrekken van eerstejaars bij de FUF en hier ben ik zeer 

tevreden over. Het kandidaatsbestuur bestaat onder andere ook uit 3 eerstejaars en dat lijkt me 

goede instroom. Ik hoop me zodoende als commissaris intern te hebben bewezen die de 

traditionele rol van het betrekken van eerstejaars goed heeft vervuld.  

Een taak die het grootste deel van het jaar bezet is het beheren van de commissies. Op deze 

commissies ben ik erg trots. Er was veel deelname vanuit de eerstejaars, geen noemenswaardige 

uitval, en er waren geen problemen. Ik heb weinig hoeven ingrijpen of aansturen en commissies 

hebben goede initiatieven getoond. Denk bijvoorbeeld aan de extravagantie van de 

sportcommissie dit jaar. Ik heb het idee dat het aanstellen van een commissaris witboek een 

goede keuze was. Op het moment van schrijven van deze speerpunten heb ik nog niet alle 

witboeken ontvangen, maar erg veel witboeken zijn radicaal geüpdatet en verbeterd. Dat zal 

hopelijk de opstart voor het aankomende commissiejaar verbeteren en leden die voor het eerst 

aan een commissie deelnemen beter laten meekomen.  

Het beheren van de Facebookpagina vond ik een leuke bezigheid. De manier waarop de FUF dit 

medium dit jaar heeft gebruikt was wat veranderlijk doordat Facebook beperkingen is gaan 

opleggen aan personenaccounts. Daarom is de FUF-pagina nu in vol gebruik en de FUF-persoon 

niet meer. Middels de combinatie van de pagina en de privégroep hebben we de mogelijkheid om 

te posten zoals vroeger ook werd gedaan, maar kunnen we nog steeds iedereen uitnodigen voor 

onze evenementen zonder dat we als beheerder vrienden moeten zijn met degenen die we willen 

uitnodigen.  

De jaarplanning is wat veranderlijk geweest, maar is ook de tweede helft van het jaar goed 

uitgekomen. In het halfjaarlijks verslag heb ik aangegeven terug te willen gaan naar het 

organiseren van 2 evenementen per week. Dit is niet geheel gelukt doordat ik veel heb moeten 

schuiven binnen de jaarplanning, maar ik heb niet het idee dat dat voor gemis zorgde onder de 

leden. Ik heb nog een filmmiddag en spelletjesmiddag kunnen organiseren zoals beloofd en daar 

was enthousiasme voor. 

Ik was niet tevreden met het verloop van de meeloopdagen. Contact met het departement 

hierover was moeizaam en de organisatie was soms wat rommelig. Samen met Wijcher heb ik om 

de tafel gezeten met Brigitta Bauhuis om de meeloopdagen te verbeteren. Verder heb ik samen 

met Menno Lievers nagedacht over het format van de meeloopdagen, en getracht te 
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verduidelijken welke partij welke verantwoordelijkheid heeft, opdat mijn opvolger hier goed op 

voorbereid zal zijn. Er zal als het goed is nog een gesprek worden aangegaan met Menno Lievers 

en mijn opvolger om dit vast te leggen. Ik heb er vertrouwen in dat de organisatie zal verbeteren 

voor aankomend jaar. 

Een initiatief van mij dit laatste blok was de studiemiddag. De opkomst hiervoor was niet zo hoog 

als ik had gehoopt, maar er was wel positieve feedback van de aanwezigen en werkgroepdocenten 

die hielpen. Ik ben daarom blij met het initiatief en hoop dat dit aankomend jaar kan worden 

voortgezet, omdat het eerstejaars die moeite hebben dat extra steuntje in de rug biedt en het met 

weinig moeite kan worden georganiseerd.  

Over het algemeen ben ik tevreden over mijn functioneren dit jaar. Ik heb veel moeite en energie 

gestoken in mijn taken en daar ook heel veel plezier uitgehaald. Ik wil dan ook hier graag mijn 

bestuursgenoten en de leden bedanken voor dit geweldige jaar. 

 

§ 5.5 Commissaris Extern - Roger van Tuijl 

Dit jaar heb ik (samen met het bestuur) geprobeerd de contacten tussen de FUF en andere 

studieverenigingen binnen de faculteit geestenwetenschappen te verbeteren, met als doel nuttige 

informatie van onze collega’s, nieuwe samenwerkingsverbanden en leuke activiteiten binnen te 

slepen. Het contact heb ik dit jaar geprobeerd te verbeteren door 3 maanden lang met de 

Gangmakerscommissie wekelijks te vergaderen, op mijn hokdagen in de eerste perioden wekelijks 

langs te gaan bij de verenigingen op Drift 21, en door regelmatig de SVO-vergaderingen bij te 

wonen. Dit heeft zeker zijn vruchten afgeworpen, en ik ben hier best wel tevreden over. 

Naast het contact binnen Utrecht te verbeteren zijn wij ook op nationale schaal druk bezig 

geweest.  Vorige zomervakantie hadden we (met het vorige bestuur) samen met ERA afgesproken 

dat wij als verenigingen weer gaan proberen de samenwerkingsverbanden op te pakken na de val 

van de SSF. Het originele plan was om alleen met ERA twee activiteiten te organiseren om weer 

rustig te beginnen. Na onze constitutieborrel merkten wij dat Groningen ook erg enthousiast was 

om weer het contact te verbeteren met andere verenigingen. Dit hebben we dan ook gedaan door 

een aantal keren elkaars activiteiten te bezoeken. Alle drie de verenigingen hebben hun open 

podium opengesteld voor de andere verenigingen. Het bestuur van Groningen en Rotterdam 

waren bij het onze en hebben een stukje gedaan. Daarnaast hebben we (ERA, FUF, STUFF) een 

weekend genaamd MUF georganiseerd, en ondanks dat Rotterdam zich daaruit terug heeft 

moeten trekken, was het een zeer geslaagd evenement. 

De boekencommissie heeft haar nut dit jaar meer dan bewezen want het contact met onze 

docenten die boeken verplichten dan wel aanbevelen verloopt stroef. Omdat alleen dit al dus veel 

tijd opslokt is het fijn om deze en andere taken aan meerdere mensen te kunnen toewijzen. Ik ben 

tevreden met wat ik met de boekencommissie heb bereikt dit jaar. 

Ik zou graag nog alle leden willen bedanken voor een prachtig bestuursjaar waarin ik de ruimte 

heb gekregen om mezelf te verbeteren, veel te leren en een leuke tijd te beleven tijdens en 

omtrent de activiteiten. 
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Bijlagen 

Activiteitenlogboek (Verslag geschreven door Lars, dus hij is ‘ik’) 
 
Kick-off barbecue 

18-09-2015: City Campus Max 
40 mensen 
Verslag: De reservering bij Albert Heijn voor het bier liep fout omdat medewerkers deze niet 
hadden 
geregeld. Dit zorgde dat het bier er laat was en dat ook de barbecues laat aan gingen. Men 
had dus honger. Ik vond dit zelf eerst wat irritant maar doordat iedereen zich vermaakte werd 
het ons niet erg kwalijk genomen. Er was niet duidelijk hoe men het gebouw binnen kwam. Dit heb 
ik opgelost met een berichtje op Facebook.  

 
Commissiemarkt 

24-09-2015: Kantine UU drift 21 
20 mensen 
Verslag: De reservering voor de zaal werd niet bekrachtigd door personeel dus we moesten mensen 
zelf wegsturen. Dit was niet erg fijn. Er was te veel bier gekocht maar dit konden we gelukkig 
terugsturen waardoor we geen geld verloren. Organisatie en communicatie had beter gekund. 

 
Filosofestival 

03-10-2015: heel drift 21 
90 mensen 
Verslag: Het filosofestival was een groot succes, op het hoogtepunt waren er meer dan 90 mensen. 
Iedereen was er daarna ook nog zeer te spreken over en er waren ook niet-filosofiestudenten en 
niet-FUF’ers. De broodjes e.d liepen als een speer en de organisatie was goed. Onverwacht was dat 
de sprekers van de FUF (Francien Homan en Clint Verdonschot) veel meer animo kregen dan de 
bekende sprekers. 

 
Maandelijkse borrel 1 

14-10-2015: Stichtse Taveerne 
20-30 mensen 
Verslag: De gratis pitchers kregen we pas na aandringen. 

 
Commissieaftrap 

20-10-2015: Archimedeslaan 16 
30 mensen 
Verslag:  Net als bij de kick-off barbecue liet het eten wat langer op zich wachten door problemen. 
Niet iedereen kon de ingang direct vinden maar dat werd opgelost met een belletje. We hadden 
goed samengewerkt als bestuur en het eten beviel zeer goed. De locatie was erg fijn vanwege de 
ruimte, de tennistafels en de mogelijkheid tot het draaien van een beetje muziek. Afwas en 
schoonmaak ging vlot, we kregen geen klachten van de bewoners. Na het eten zijn we blijven zitten 
tot een uur of elf en is men daarna in feeststemming gaan borrelen in de stad. 
 

Cultuuractiviteit - Back to Basisschool 
22-10-2015: Drift 23 0.03 
12 mensen 
Verslag: Er was ongeveer 12 man inclusief commissie. Alles was goed geregeld, er was fris en iets te 
eten, het was gezellig. Al met al een geslaagd evenement. De opkomst was misschien laag 
maar dat is niet gek voor een cultuuractiviteit meerekenende dat het in de reflectieweek was. 

 
Oktoberfeestdiner, Oktoberfeest 

2-11-2015: Florin, UMTC 
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50 mensen 
Verslag: Diner: Bij het diner waren er 18 eerstejaars, 2 docenten, 3 mentoren en 5 commissieleden. 
We (de commissie, ik was hier deel van) hadden niet goed gecommuniceerd wie drankjes op zijn 
rekening nam, dit is opgelost met de serveerster en ging goed met de begroting zonder dat we 
eerstejaars hoefden te verwarren en/ of vervelen.  
Feest: Op het feest waren er ongeveer 50 mensen op het hoogtepunt (dit is inclusief ouderejaars en 
overgebleven docenten). Ik was erg tevreden met de docentenopkomst en hun opvoeringen. Er 
waren 2 verdiepingen in het UMTC-gebouw wat een comfortabele scheiding creëerde voor mensen 
die wilden praten versus mensen die wilden dansen. Er zat een limiter op de audioapparatuur 
waardoor het geluid erg zacht was, dit was niet fijn. De bierlucht en plakkende vloer waren ook niet 
bepaald fijn. De hele commissie  was het eens dat versieringen de volgende keer beter moeten 
worden aangepakt. Communicatie met UMTC naar aanloop van het evenement en op het 
evenement zelf was slecht, dit kwam eigenlijk alleen door hen. We kregen tegenstrijdige berichten 
en werden onaangekondigd afgezegd, dingen die we hadden verteld werden vergeten. Er gingen 3 
fusten doorheen en de begroting kwam uit. Het zag er naar uit dat iedereen het leuk had, maar het 
UMTC is gewoon geen goede locatie. 

 
Maandelijkse borrel 2 

11-11-2015: Stichtse Taveerne 
25 mensen 
Verslag: Ik was zelf iets later, en was samen met Wijcher de enige van het bestuur. We hadden 
geen foto’s omdat de FUF-camera het niet deed. 

 
Sportactiviteit - zwemmen 

20-11-2015: Zwembad den Hommel 
25 mensen 
Verslag: Alles was prima geregeld en iedereen leek erg vermaakt te zijn. Er mochten helaas geen 
foto’s worden gemaakt in het zwembad, Filip heeft er gelukkig alsnog een paar kunnen maken.  

 
Versus 

22-11-2015: Drift 23 1.03 
13 mensen 
Verslag: De commissie had geen expliciet verbod op alcohol gedaan waardoor dit was 
meegenomen. In het algeheel was de sfeer niet zo serieus als de commissie had gehoopt voor dit 
evenement, maar er werd enthousiast gediscussieerd en de deelnemers hadden het naar hun zin. 
De opkomst bestond uit commissie, debaters, en 2 mensen als publiek. Een niet al te geslaagd 
evenement, wel een heel geslaagde proef. De commissie kon vanuit hier precies zien wat bij het 
volgende Versus-evenement anders moet.  

 
Karaoke 

25-11-2-15: Café Weerdzicht 
18 mensen 
Verslag: De camera bleek haar oplader kwijt te zijn. Ik heb wel foto’s kunnen maken en dat was 
prima. Dit evenement was nog snel opgezet omdat er een gat viel in de jaarplanning, het was een 
goede keuze want het was zo geregeld en ontving veel enthousiasme. 

 
CV-workshop 

2-12-2015: Drift 21, 2.05. 
1 persoon 
Verslag:  Evenement afgelast vanwege de lage opkomst. Dit dankzij gebrek aan organisatie. 

 
Sinterklaas 

3-12-2015: Zeist, Neijenheim 2249 (Bij Emilé van Bergeijk) 
25 mensen 
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Verslag: 3 van de 25 uiteindelijk niet aanwezig. Émile was een goede gastheer, er was genoeg fris 
bier en lekkers. Ik had de camera niet mee, dit was niet zo’n probleem omdat mijn Iphone even 
goede foto’s maakt.  

 
Maandelijkse borrel 3 

9-12-2015: Stichtse Taveerne 
40 mensen 
Verslag: Een zeer geslaagde borrel met een piek van wel 40 mensen. 

 
Dryade-activiteit: vluchtelingendebat 

17-12-2015: KNG 80 
40 mensen 
Verslag: Veel van de gegadigden waren niet van de FUF, of niet actief bij de FUF. Hierdoor bereiken 
we mensen die we anders niet bereiken en dat lijkt me zeer positief. De organisatie was erg goed, 
er waren heel veel mensen uitgenodigd voor het evenement, het evenement is gedeeld via 
Facebook en dit maakte dat het evenement leefde onder verenigingen. Dat is goed voor het imago 
van de FUF lijkt me.  

 
Kersthokactiviteit: Wollige Winterfilm Woensdag 

20 mensen 
Verslag: Er was een beamer en een groot scherm. Mensen waren enthousiast over zelf 
filmsuggesties doen. Er waren in totaal zo’n 20 mensen op en af. Dit evenement is een goed 
alternatief voor de filmmiddagen als er een beamer kan worden geleend. 

 
Docentencafé met Carlo Ierna 

8-01-2016: Mick O’Connels 
25 mensen 
Verslag: Mick O’connels is niet ideaal omdat mensen telkens in en uit lopen ondanks dat de ruimte 
aan de linkerkant wel fijne zitplekken heeft. Het Louis-Hartloopercomplex is een betere locatie, 
maar is duurder. Het is nog onduidelijk of de commissie hier iets mee wil doen. 

 
Maandelijkse borrel 4 

13-01-2016: Stichtse Taveerne 
35 mensen 
Verslag: Veel Autarkeianen en FUF’ers die goed mengden. 

 
Hokactiviteit: Michiels Marxistische Maandag 

19-01-2016: hok 
10 mensen 
Verslag: Een rustige hokdag. 

 
MidYearsUitje 

29-01-2016: Eersel 
33 mensen 
Verslag: De belangrijkste ontspannende activiteit van het collegejaar die door het bestuur wordt 
georganiseerd, is natuurlijk het Midyearsuitje. We waren zeer tevreden met het verloop hiervan. 
Organisatie verliep prima en de locatie is niet uitgelekt. Leden hebben zich naar onze inschatting 
zeer goed vermaakt. Er waren natuurlijk wel wat dingen die niet perfect verliepen, maar dit hoort 
erbij. Het eten op de eerste avond was wat minder, dit komt door een kleine miscommunicatie van 
onze kant. Het feit dat er geen kussens waren was ook vervelend. Wij waren hier niet van op de 
hoogte omdat op de site van de locatie vermeld stond dat deze er wel waren, maar erg 
onopvallend in het contract vermeld stond dat deze er niet waren. Wij rekenen ons de 
verantwoordelijkheid aan, maar vinden dat de beheerders van de locatie hier een groot aandeel in 
hadden. Een kleiner maar ook vervelend probleem was de stank in de keuken. Dit was wederom 
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een probleem waar de beheerders van de locatie het grootste aandeel in hadden. Een spel op de 
tweede middag dat we gepland hadden viel vrij letterlijk in het water. We wilden hier eerst een 
alternatief voor verzinnen maar hebben dit uiteindelijk niet gedaan omdat leden zich leken te 
vermaken met zelfstandige activiteiten. Het gebrek aan versiering op het feest was misschien 
jammer. Ondanks deze kleine hindernissen heeft ieder bestuurslid goed zijn taken verricht, waren 
we een goed team en hebben we ons zelf ook prima vermaakt. We kijken hier positief op terug. 

 
Sportactiviteit: lasergamen 

3-02-2016: Lasergames Utrecht Biltstraat 
18 mensen 
Verslag: Er was van tevoren een ‘’training’’, dit was leuk gedaan. Het ging wel een beetje over het 
randje toen er veel rommel werd gemaakt in de zaal en mensen naar binnen konden kijken. 
Gelukkig is de zaal wel netjes opgeruimd, maar dergelijke praktijken kunnen de zaalreserveringen 
van de FUF in gevaar brengen. Het lasergamen zelf ging goed. Het afrekenen verliep niet heel 
soepel. De commissie ging er vanuit dat de FUF wel voor kon schieten, maar dat deed Michiel liever 
niet aangezien dit niet overlegd was.  

 
Maandelijkse borrel 5 

10-02-2016: Stichtse Taveerne 
18 mensen 
Verslag: Marloes was de camera vergeten. Onze oplossing was foto’s maken met de Iphone van 
Marloes. Dit bleek uiteindelijk geen goede oplossing omdat hierdoor weinig foto’s werden 
gemaakt, vooral omdat Marloes vroeg naar huis ging.  

 
Bestuursvoorlichting 

18-02-2016: Vergaderruimte 
5 mensen 
Verslag: We hadden de pech dat veel eerstejaars die wouden komen andere verplichtingen hadden 
die voor gingen waardoor de opkomst laag was. We hebben de aanwezigen hopelijk wel goed 
geïnformeerd en zien ze graag terug bij de sollicitaties. 

 
Versus 

24-02-2016: Drift 21 1.08 
25 mensen 
Verslag: De organisatie en het verloop was zeer geslaagd. De vernieuwing van ons format zorgde 
voor een tof evenement. Het was alsnog moeilijk voor de commissie om veel enthousiasme op te 
wekken onder de leden. De commissie is er echter van overtuigd met uitbreiding van het format dit 
enthousiasme te vergroten. 

 
Gala: La Nuit de Cirque 

1-03-2016: Stairway to Heaven 
18 FUF’ers 
Verslag: Beoordeling wordt gedaan samen met de andere verenigingen. 

 
Cultuuractiviteit: Psychoanalyse en Brokeback Mountain 

2-03-2016: Louis Hartlooper Complex 
16 mensen 
Verslag: Geen. 

 
Maandelijkse borrel 6 

9-03-2016: Stichtse Taveerne 

Ong. 10-15 mensen 
Verslag: Opkomst niet zo hoog, weinig eerstejaars, geen duidelijke oorzaak. 



30-7-2016             16                 FUF 

 

Gangmakersfeest: kinderfeestje 

10-03-2016: Ksjot  

17 FUF’ers 

Verslag: Gedaan door gangmakerscommissie. Volgens hen waren er geen noemenswaardigheden. 

 

Sportactiviteit: D-sports 

15-03-2016: D-sports – Gymzaal Krommenieuwegracht 

16 mensen 

Verslag: Er werden eerst sudoku’s gemaakt. Daarna deden we verscheidene spellen in een gymzaal. 

Het lukte de sportcommissie wederom om iedereen het naar de zin te maken. Hierdoor was er een 

borrel naderhand. Een goede, prima georganiseerde activiteit die wat meer was dan alleen sport.  

 

Open Podium 

17-03-2016: Starsound 

65-75 mensen 

Verslag: Een zeer succesvol open podium. Er waren veel aanmeldingen en mensen waaronder het 

bestuur van ERA en STUFF (filosofie in Rotterdam en Groningen). Door de grote opkomst was de 

opbrengst er meer dan uit ondanks dat de commissie het minder rooskleurig inzag. De 

medewerkers van de Starsound deden niet erg hun best op de soundcheck, hierdoor begon het 

geheel later dan gepland en moest er een act worden geschrapt. Dat was zeer spijtig. De komst van 

ERA en STUFF werd gewaardeerd door de leden en zorgde voor enthousiasme voor beide 

verenigingen onder de leden. 

 

Docentencafé met Niels van Miltenburg 

23-03-2016: Mick O’ Connells 

35-40 mensen 

Verslag: Een hoge opkomst waarschijnlijk dankzij het onderwerp: Star Wars. Daar was veel 

enthousiasme voor. We zaten deze keer aan de rechterzijde van de Pub en dat is fijner dan aan de 

linkerkant waar veel personeel langs komt. Erg vervelend was dat we snel weg moesten omdat er 

moest worden opgeruimd en dat we vervolgens werden weggestuurd aan de andere kant. Mick O’ 

Connels blijft een suboptimale locatie doordat er telkens moeilijkheden mee zijn. 

 

Spelletjesavond 

24-03-2016: Planetenbaan 211 (Huis Bas Keuning) 

10 mensen 

Verslag: De aanwezigheid van onze kant was helaas niet goed.  

 

Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

30-03-2016: Drift 25 1.02 

33 mensen 

Verslag: De vergadering verliep uitermate soepel. Wij waren zeer tevreden met de input van leden 

en hebben een vruchtbare discussie gevoerd over het drinken van bier tijdens deze vergadering. 

Het lokaal was misschien niet optimaal omdat het ruiten bevatte waardoor kan worden uitgekeken 

naar de bibliotheek. Hierdoor zouden mensen ons kunnen zien met bier en dat melden aan de 

balie. 

 

Familiedag 

08-04-2016: Drift en Mick O’ Connell’s 

55 mensen 
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Verslag: Zeer geslaagd en veel positieve feedback van leden en familie. De meet&greet met 

docenten was een verbetering op de rondleiding van de vorige familiedag. De pubquiz ontving veel 

positieve geluiden en zorgde voor bonding onder families. Erg leuk was het meegeven van een foto 

als aandenken. 

 

Maandelijkse borrel 7 

13-04-2016: Stichtse Taveerne 

15 mensen 

Verslag: Een rustigere borrel. Wederom weinig eerstejaars (zie Maandelijkse Borrel 6). Verder geen 

bijzonderheden. 

 

Studiereis - Ljubljana en Venetië 

17/23-04-2016: 24 mensen 

Verslag: Het programma was erg soepel en men was er oké mee dat de gehele reis wat minder 

intensief was dan voorgaande jaren. Opvallend daarna was dat de eerstejaars die mee waren op 

reis ook meteen enthousiasme toonden voor andere activiteiten van de FUF. Dit lijkt ons een zeer 

positief effect van de reis. 

 

Bijzondere Ledenvergadering: Statutenvergadering 

28-04-2016: Drift 25 0.02 

14 mensen 

Verslag: Een ietwat intiemere vergadering met ervaren leden maar ook eerstejaars met een frisse 

kijk. Discussies waren niet afsluitend maar zeker zeer vruchtbaar voor ons om goede statuten af te 

leveren. 

 

Diesfeest 

02-05-2016: Bodytalk 

50 mensen 

Verslag: De opkomst was goed en er was een aanzienlijk aantal niet-leden zoals het concept 

bedoeld had. Men mocht namelijk vrienden meenemen. De Bodytalk was een fijne locatie en 

meerdere leden beaamden dat naderhand. De zaal was van goed formaat en het personeel was 

sympathiek en behulpzaam. In plaats van de FUF-camera mee te nemen had de commissie leden 

gevraagd om een goede camera en deze ingezet. Dat voegt veel toe aan het evenement en 

natuurlijk het naslagwerk daarvan. 

 

Diespicknick 

03-05-2016: Wilhelminapark 

25-30 mensen gedurende de dag 

Verslag: We waren bang voor slecht weer en hadden dus een back-up maar deze bleek niet nodig. 

Er was genoeg te eten en iedereen nam ook wat mee. Er werd meer bier gedronken dan we 

hadden verwacht maar dat werd verholpen met een paar extra trips naar de nabijgelegen 

supermarkt. Men is lang gebleven, tot wel 21:00. Er waren veel eerstejaars die ook bij de studiereis 

aanwezig waren. Dit lijkt ons geen toeval en daar zijn wij zeer tevreden mee. 

 

Liftwedstrijd 

07/08-05-2016: Brugge 

19 mensen 

Verslag: Het gehele evenement verliep goed, er waren veel aanmeldingen waardoor er extra 

kamers moesten worden bijgeboekt. Er waren nergens pinautomaten. 
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Maandelijkse borrel 8 

11-05-2016: Stichtse Taveerne 

35 mensen 

Verslag: Na opmerkingen op de ALV hadden we besloten om foto’s te maken met een mobiel, in dit 

geval die van Lars. De flits van zijn telefoon was wat vervelend en zorgde voor vale foto’s. Gelukkig 

kon Picasa dit verhelpen via een correctiefilter, maar deze telefoon lijkt in ieder geval niet heel veel 

beter dan de FUF-camera. 

 

Dryade-Activiteit: Forum over Wilszwakte 

18-05-2016: Drift 25 0.02 

25 mensen 

Verslag: geen benoemenswaardigheden. 

 

Filmmiddag  

19-05-2016: Hok 

18 mensen gedurende de dag 

Verslag: Weer enthousiasme voor het zelf mogen aandragen van films. 

 

Cultuuractiviteit: Steve Reich 

26-05-2016: Rotterdam 

15 mensen 

Verslag: geen benoemenswaardigheden. 

 

Complottheorieënavond 

30-05-2016: Krommenieuwegracht 20 

24 mensen 

Verslag: Omdat er moeite was met het rondkrijgen van de afspraken hiervoor met Mick O’ 

Connell’s is het evenement verplaatst naar Krommenieuwegracht 20. Doordat dit provisorisch 

gebeurde waren er problemen met het paraat maken van de beamer waardoor de avond uitliep. 

Dit maakte dat niet iedere deelnemer even lang aan bod kwam en dat was jammer. Leden vonden 

deze activiteit wel heel leuk en het leek een goede zet. Een complottheorieënavond was namelijk 

nog niet eerder georganiseerd. 

 

MUF 

04-06-2016 & 05-06-2016 

15 FUF’ers en 10 STUFFers 

Verslag: De locatie bleek zeer geschikt voor het doel. Niemand die last van ons had, genoeg ruimte 

buiten en fijne slaapzalen. Enige negatieve punt zou kunnen zijn dat er weinig ruimte in de 

gezamenlijke ruimte binnen is als het slecht weer is.  

 

Maandelijkse borrel 9 

08-06-2016: Stichtse Taveerne 

38 mensen 

Verslag: Deze borrel was samen met Autarkeia. Hiervan was een redelijke afvaardiging. 

 

Symposium 

16-06-2016: Janskerkhof 2-3 

18 mensen 

Verslag: Er waren erg weinig mensen voor een dergelijk grootschalig evenement als het 

symposium. We hebben het idee dat dat kwam doordat de dag ongelukkig uitkwam voor leden en 
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het evenement simpelweg niet zo onder hen speelde. Het evenement zelf was echter uitstekend 

georganiseerd en dus afgezien van de opkomst een groot succes. 

 

Alternatieve sportactiviteit 

17-06-2016: Pyreneeën 10 

15 mensen 

Verslag: dit was een alternatief voor het origineel vanwege slecht weer. 

 

Studiemiddag voor eerstejaars 

20-06-2016: Drift 21 0.03 

10 mensen 

Verslag: Het was in de eerste keer in een tijdje dat deze activiteit is opgezet. De opkomst was niet 

zo hoog als we hadden gehoopt, maar deze activiteit lijkt ons een goede ondersteuning voor de 

eerstejaars en is makkelijk op te zetten. 

 

Docentendiner 

23-06-2016: Pyreneeën 10 

5 docenten 

Verslag: het toetje was erg lekker, aldus alle docenten. 

 

Inspraakmiddag bachelorherzieningen 

23-06-2016: Janskerkhof 2-3 

20 mensen 

Verslag: er was ook een oude man die niet snapte hoe de website werkte en verhaal kwam halen. 

Sander Werkhoven heeft hem vriendelijk en geduldig te woord gestaan. 

 

Eindejaarsbarbecue 

30-06-2016: IBB-veldjes 

40 mensen 

Verslag: Sommige leden hadden aangegeven dat ze de donderdag onhandig vonden voor de 

eindejaarsbarbecue. Wij hadden gekozen voor de donderdag omdat we dachten dat veel leden op 

vrijdag naar hun ouders zouden gaan en daarom niet aanwezig konden zijn. De donderdag kwam 

echter ongelukkig uit voor sommigen vanwege deadlines. Omdat er toen al teveel leden rekening 

hadden gehouden met de donderdag hebben we de barbecue niet meer kunnen verzetten naar de 

vrijdag. We hadden echter het idee dat dit niet afdeed aan de opkomst. 40 mensen is een goede 

score en doet niet onder voor vorige jaren. 

 

 

Jaarplanning 

Periode 1: 31 aug - 6 nov 

 

Opmerkingen 

35  26-28 aug  Introductiekamp  

36  31 aug - 4 sept  Introductie Faculteit  

37  8-sep.  Filosofisch Café  

37  9-sep.  Maandelijkse Borrel  

37  9-sep.  Wissel-ALV  

38  18-sep.  BBQ-eerstejaars  

39  24-sep.  Commissiemarkt  
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40  2-okt.  Dryade-activiteit  

42  13-okt.  Filosofisch Café  

42  14-okt.  Maandelijkse Borrel  

43  20-okt.  Commissie-etentje  

43  22-okt.  Cultuuractiviteit  

45  2-nov.  Oktoberfeest  

45  4-nov.  Hokactiviteit Tentamenweek 

45  2-6 nov  X Reflectieweek 

Periode 2: 9 nov - 29 jan 

 

Opmerkingen 

46  10-nov.  Filosofisch Café  

46  11-nov.  Maandelijkse Borrel  

47  20-nov.  Sportactiviteit  

47  22-nov.  Versus  

48  25-nov.  Karaoke  

49  2-dec.  CV-Workshop  

49  3-dec.  Surprise-avond  

50  8-dec.  Filosofisch Café  

50  9-dec.  
Maandelijkse Borrel - 

Docenten  

51  17-dec.  Dryade-activiteit  

51  18-dec.  Kersthokactiviteit  

52  21-dec.  X Kerstvakantie 

53  1-jan.  X Kerstvakantie 

1  5-jan.  Meeloopdag  

1  8-jan.  Docentencafé  

2  12-jan.  Filosofisch Café  

2  13-jan.  Maandelijkse Borrel  

3  19-jan.  Hokactiviteit Tentamenweek 

4  25-31 jan   Reflectieweek 

4  29-31 jan   MYU Onderwijsvrij 

Periode 3: 8 feb - 15 apr 

 

Opmerkingen 

5  3-feb.  Sportactiviteit  

6  9-feb.  Filosofisch Café  

6  10-feb.  Maandelijkse Borrel  

6  12-feb.  Meeloopdag  

7  17-feb.  Cultuuractiviteit  

7  18-feb.  Bestuursvoorlichting  

8  24-Feb  Versus  

 

9  1 mrt  Gala  

9  2 mrt  Cultuuractiviteit  

10  8 mrt  Filosofisch Café  
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10  9 mrt  Maandelijkse Borrel  

10  10 mrt  Meeloopdag en Feest  

11  15 mrt  Sportactiviteit  

11  17 mrt  Open-Podium  

12  23 mrt  Docentencafé  

12  24 mrt  Spelletjesmiddag  

13  30 mrt  H-ALV  

14  8-apr.  Familiedag  

15  12-apr.  Filosofisch Café  

15  13-apr.  Maandelijkse Borrel  

15  11-15 apr  X Reflectieweek 

16  18-22 apr  Studiereis Onderwijsvrij 

Periode 4: 25 apr - jul 

 

Opmerkingen 

17  28-apr.  Statuten ALV  

18  2-mei  Diesfeest  

18  3-mei  Diespicknick  

18  7-8 mei  Liftwedstrijd Onderwijsvrij 

19  10-mei  Filosofisch Café  

19  11-mei  Maandelijkse Borrel  

20  18-mei  Dryade-activiteit  

20  19-mei  Filmmiddag  

21  26-mei  Cultuuractiviteit  

22  30-mei  Complottheorieën  

23  7-jun.  Filosofisch Café  

23  8-jun.  Maandelijkse Borrel  

24  16-jun.  Symposium  

24  17-jun.  Sportactiviteit  

25  20-jun.  Studiemiddag  

25  23-jun.  Docentendiner  

26  23-jun.  Inspraakmiddag Bachelor  

26  30-jun.  Eindejaarsbarbeque Tentamenweek 

27  4-jul.  X Vakantie 

Periode 1: 5 september to aan 7 november 

 

Opmerkingen 

34  26-28 aug  Introkamp  

41  13-okt.  Dryade-activiteit  
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Balans FUF per 05-07-2016 
Activa 

 
Liquide middelen 

Grote Kas      € 481,85 

Feestkas      € 150,00 

Totaal Kas      € 631,85 

Betaalrekening      € 7.831,54 

Spaarrekening      € 6.463,08 

Totaal Liquide middelen      € 14.926,47 

 
Vlottende activa: 

Voorraad      € 255,78 

Debiteuren      € 348,14 

Totaal Vlottende activa      € 603,92 

 
Vaste activa 

Boeken      € 1.263,50 

Camera      € 160,00 

Gitaar       € 70,00 

Harde schijf      € 54,99 

Overig       € 204,98 

Totaal Inventaris     € 1.753,47 

Totaal Vaste Activa       € 1.753,47 

 
Totaal Activa        € 17.306,86 

 
Passiva 

 
Eigen vermogen: 

Totaal geopende posten per 10-09-2015  € 3.631,47 

Totaal Reserveringen     € 449,87 

Algemene Voorziening     € 11.842,69 

Totaal Eigen vermogen       € 15.873,89 

 

Vreemd vermogen: 

crediteuren      € 209,19 

De Filosoof      € 1.223,78 

Totaal Vreemd vermogen      € 1.432,97 

 

 
Totaal passiva        € 17.306,86 
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Finacieel Overzicht 

  begroot 

2015-2016 

overige 

inkomsten 

uitgaven saldo Verwachte 

verandering 

afgerond       

bestuurskleding €           

250,00 

€              -    €              

250,00 

€                  -    x 

commissieaftrap €           

150,00 

€              -    €              

128,11 

€           21,89  

commissievoorlichting €             25,00 €              -    €                24,71 €              

0,29 

x 

constitutieborrel €           

600,00 

€        10,00 €              

610,30 

€            -0,30 x 

contributie u-fonds €             30,00 €              -    €                30,00 €                  - x 

oktoberfeest €           

300,00 

€  1.004,97 €          1.257,23 €           47,74 x 

sinterklaasactiviteit €             20,00 €              -    €                16,63 €              

3,37 

x 

B-day  €           

150,00 

€              -    €                77,69    €          72,31 X 

niet afgerond      

Almanak  €           

100,00 

€      289,50 €              

438,47   

€        -48,97 +€150,00 

ALV  €           

200,00 

€              -    €              

192,26 

€            7,74 - €20,00 

Bankkosten €           

250,00 

€              -    €              

166,74 

€          83,26 - €30,00 

Borrels  €             50,00 €              -    €               -    €          50,00 x 

contributie vidius €             45,00 €              -    €                45,00   €           - x 

cultuurcommissie €             50,00 €      105,00    €              

135,00 

€          20,00 x 

docentencafécommissie €           

280,00 

€              -    €                14,99 €         265,01 x 

dryadecommissie €           

100,00 

€      272,10 €                42,59 €         329,51 - €300,00 

eindejaarsbarbecue €           

200,00 

€       20,00    €              

402,67 

€        -

182,67 

+ €160,00 

familiedagcommissie €           

200,00 

€              -    €             197, 

89 

€              

2,11 

x 

feestcommissie €           

350,00 

€  1.665,57 €          2.569,08 €        -

553,51 

+ 650,00 

filmgroep €             25,00 €              -    €               -    €           25,00 x 

gamegroep €             25,00 €              -    €               -    €           25,00 x 

hok activiteiten €             60,00 €              -    €                39,23 €           20,77 x 

initiatievenpot €           €        €            €        - + €360,00 
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200,00 696,50 1097,06 200,56 

inventaris  €             50,00 €              -    €               -    €           50,00 x 

kick-off activiteit €           

300,00 

€              -    €               -    €         300,00 x 

kookcommissie €           

150,00 

€       50,00 €              

177,60 

€           22,40 x 

KvK kosten €             40,00 €              -    €             -   €           40,00 - €40,00 

liftcommissie €             50,00 €      834,40 €            

1163,58 

€       -279,18 + €250,00 

merchandise €             20,00 €        

267,50 

€            295,10    €           -7,60 x 

MYU  €           

300,00 

€  1.549,00 €          1.690,61 €         158,39 - €30,00 

onvoorzien €           

822,00 

€      611,88 €              

619,01 

€         814,87 - €240,00 

open podium €           

200,00 

€        

428,00 

€                37,49    €         590,51 - €450 

promotie  €             20,00 €              -    €               -    €           20,00 x 

reiscommissie €           

400,00 

€  8460,00 €          8760,35 €           99,65 - €70 

sportcommissie €             50,00 €          51,50 €               52,92    €           48,58 - €9,00 

statuten  €           

500,00 

€              -    €               -    €         500,00 - €400 

symposiumcommissie €           

900,00 

€              -    €               5,80    €         894,20 - €800 

toneelgroep €           

300,00 

€              -    €               -    €         300,00 x 

versus  €           

100,00 

€              -    €        33,88 €           66,12 x 

voorraad  €             50,00 €              -    €        17,36 €           32,64 x 

website  €             60,00 €              -    €        67,1 €           -7,10 x 

Totaal  €       7.972,00 €  16.315,92 €  24.287,92 €     3.631,47 € - 819 

 


