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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van het 21e bestuur van de Faculteitsvereniging van Utrechtse 
Filosofiestudenten, jaargang 2010-2011. Tijdens het schrijven van dit verslag hoop je, als 
voorzitter, meer te doen dan alleen een handvat te geven voor op- en aanmerkingen 
tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Ook al snap je heel goed dat het niet je 
plaats is om leiding te geven aan de collectieve herinnering aan je bestuursjaar, probeer je 
je bestuur neer te zetten als eentje die het waard is om herinnerd te worden. Je probeert 
een positief, doch eerlijk, verslag te geven van datgene wat jouw bestuur voor elkaar 
heeft gekregen. Je doet het niet om een anders pijnlijke waarheid te verbloemen, te meer 
daar ik me goed bewust ben van uw kritische geest en no-nonsense instelling. Je doet 
het om jezelf ervan te verzekeren dat je je indruk hebt gemaakt, hoe klein hij ook moge 
lijken in het perspectief van 30 à 40 jaar verenigingsgeschiedenis. Misschien klinkt deze 
wens u bescheiden toe, misschien ziet u alleen een wil tot soevereiniteit over andermans 
belevenis van ons bestuur, ongeveer zoals een dictator van zijn volk eist om hem te zien 
als een verlosser. Ik kan u verzekeren dat het geenszins mijn bedoeling is u een bepaalde 
beleving op te leggen. Voor mij als voorzitter was het, bij het schrijven van dit verslag, 
een persoonlijke taak om me constant te realiseren wat ik wenste te vertellen en wat ik 
moest vertellen en vervolgens de moeilijke keus te nemen wanneer de waarheid en de 
wens wegen scheidden. Ik hoop dat ik heb kunnen uitstijgen boven mijn eigen wil vooral 
een positief verhaal te vertellen door te realiseren dat dat is wat ik wilde doen. Mijn 
verzoek aan u, de lezer, is daarom kennis te nemen van de oprechtheid van in ieder geval 
onze bedoelingen... en misschien toch vooral dit verslag ter hand nemen, mocht u over 
een aantal jaren terugdenken aan het 21e bestuur.

Veel leesplezier toegewenst,
Namens het 21e bestuur van de FUF,

Clinton P. Verdonschot
Voorzitter 2010-2011
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Inleiding

In volle realisatie van het feit dat het waarschijnlijk nog te vroeg is om het bestuursjaar 
te karakteriseren, kunnen we toch vrij onmiddellijk concluderen dat de verhuizing een 
zware stempel heeft gedrukt, of men dit feit nou positief of negatief vindt. Vele dingen 
die dit jaar anders zijn gedaan, hebben hun oorzaak in de verhuizing en de hectiek 
eromheen heeft ook geleid tot een herbezinning op vele gebieden van ons beleidsplan.

Het hart van dit jaarverslag is de evaluatie van ons beleidsplan, dat dan ook dezelfde 
structuur heeft. Na een evaluatie op de algemene doelstellingen (onderverdeeld in sociale, 
zakelijke en uitdiepende doelstellingen), blikken we terug op de persoonlijke speerpunten 
van ieder individueel bestuurslid. Vervolgens evalueren we wat er geworden is van de 
plannen uit het halfjaarverslag. We eindigen met de evaluaties van alle activiteiten van 
het afgelopen jaar en de financiële verantwoording over de afrekening.

Zoals gezegd volgt de evaluatie van het beleidsplan ook de structuur van het 
beleidsplan. Dat wil zeggen dat ten eerste de sociale doelstellingen aan bod komen. 
Deze doelstellingen hebben betrekking op de culturele activiteiten, de sportactiviteiten, 
de borrels en de feesten. Het onderdeel ‘vereniging’ in ‘studievereniging’ zo u wil. 
De zakelijke doelstellingen zijn van meer formele aard en betreffen de houding van 
het bestuur, de contracten én de contacten met externe instanties. De uitdiepende 
doelstellingen tenslotte hebben betrekking op de studie-inhoudelijke zaken van de 
studievereniging, het complement aan en onmisbare partner van de sociale kant van onze 
vereniging.

Soms zullen zaken uit het beleidsplan slechts bondig besproken worden, dit is het geval 
wanneer ze al zijn behandeld in het halfjaarverslag. De aankomende ALV is dan ook geen 
gelegenheid om deze zaken nogmaals ter sprake te brengen. Voor compleetheid echter, 
kunt u het halfjaarverslag online vinden op de FUF-website. De nieuwe doelstellingen uit 
het halfjaarverslag verdienen een aparte, doch kleine alinea en zullen betrekking hebben 
op wat besproken is op pagina 16 van het halfjaarverslag.

Tot slot zult u in de bijlage het financieel jaarverslag aantreffen, dus ná de 
verantwoording. Ook in de bijlage treft u de evaluaties van alle activiteiten van het 
afgelopen jaar.



5

Evaluatie beleidsplan

Algemene doelstellingen

De algemene doelstellingen waren de plannen van ons bestuur als geheel, ze bevatten de 
ideeën waar we ons gezamenlijk op wilden werpen. Ze zijn, zoals gezegd, onderverdeeld 
in sociale, zakelijke en uitdiepende doelstellingen

Sociale doelstellingen

De eerste doelstelling had betrekking op de communicatie tussen commissies en bestuur, 
het betrof een beoogd voorzittersoverleg tussen voorzitters van alle commissies en het 
bestuur. Zoals is besproken in het halfjaarverslag bleek dit overleg overbodig, het plan is 
daarom ook in de tweede helft van het jaar niet meer opgepakt.

Ook de biercantus is een plan dat niet meer is opgepakt vanwege conclusies die al in 
het halfjaarverslag werden getrokken. We geven het idee graag door aan het volgende 
bestuur, maar ook zij zullen kritisch moeten kijken naar de haalbaarheid van een 
dergelijke activiteit.

Een belangrijke doelstelling van ons beleidsplan was om te zorgen dat de maandelijkse 
borrel echt de status kreeg van een household-activiteit. De opkomst op borrels viel in 
het tweede halfjaar nooit tegen. Wat soms nog wel tegenviel was de communicatie met 
de pub zelf. Dit bleek soms uit het feit dat het restaurant niet voor ons gereserveerd 
was, of dat de plekken die we toebedeeld kregen bij lange na niet genoeg waren voor het 
aantal mensen. Mede omdat we vermoeden dat ons vroegere contactpersoon en manager 
van de pub ontslagen is, zijn we nog heel even bezig met de precieze afstelling van een 
goede communicatie. We kunnen wel zeggen dat we inmiddels een streng protocol 
hebben aangaande het reserveren van ruimte voor de borrel, dit zullen we dan ook precies 
doorgeven aan het volgende bestuur. Wel moet gezegd worden dat voor die avonden dat 
we toevallig ergens anders zaten alsnog erg vermakelijk waren en vele avonden hebben 
we het feest dan ook voortgezet in de disco of op studentenfeestjes. Ook deze formule 
is er een om voort te zetten. De uur-of-vijf-borrels zijn helaas een beetje uit het oog 
verdwenen, de stap na je college op de uithof naar het hok in de binnenstad bleek op vele 
middagen een brug te ver. We hebben er dan ook voor gekozen om de uur-of-vijf-borrels 
te organiseren, wanneer ze georganiseerd werden, op dagen dat ze aansloten met de borrel 
in de Mick, een extra borrel bleek een mooie en gezellige opvulling van het zwarte gat 
tussen college en borrel. In het laatste blok, bovendien, stond de volle programmering 
geen verdere uur-of-vijf-borrels toe. Weken bleken vaak al gevuld met activiteiten, zoals 
bijvoorbeeld het erg populaire tweeluik van whiskeyproeverijen.

Om redenen die al besproken zijn in het halfjaarverslag bent u de theemiddagen niet 
meer tegengekomen. Er zal nauwkeurig gekeken moeten worden naar de eventuele 
organisatie van deze middagen, daar hun oorspronkelijke functie (het opvullen van 
gaten tussen colleges) alleen te vervullen valt op dagen dat colleges in de binnenstad 
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(en in de buurt van het FUF-hok) zijn. Daar vele colleges nog gegeven worden op de 
Uithof, voorspellen we dat ook de komende maanden deze middagen slechts sporadisch 
georganiseerd kunnen worden. Er is beter nieuws aangaande de filmmiddagen: ten tijde 
van dit schrijven gaan we ons wagen aan een eerste filmmiddag in ons nieuwe (kleine!) 
hok. De conclusies die we kunnen trekken uit de opkomst en beleving van deze activiteit 
zullen van niet te onderschatten belang zijn bij de keuze voor het voortzetten van deze 
activiteit.

Zoals besproken in het halfjaarverslag kunnen we erg tevreden zijn over ons beleid 
aangaande de eerstejaars, in ons bestuursjaar hebben we erg onze best gedaan om dit 
beleid voort te zetten bij de nieuwe lichting van eerstejaars. Dit is verlopen naar onze 
tevredenheid.

Zoals ook al is gezegd in het halfjaarverslag worden feesten vooralsnog alleen 
georganiseerd in samenwerking met andere verenigingen, het lijkt tegenwoordig de enige 
manier om op feesten quitte te draaien. Voor een echt feest alleen voor ons filosofen, 
beveel ik u van harte het komende Oktoberfeest aan, dit jaar op donderdag 27 oktober.

Zakelijke doelstellingen

Het doet ons deugd te melden dat, net als afgelopen jaren, de FUF in gezonde financiële 
staat verkeerd. Meer hierover bij de verantwoording over de eindafrekening.

Het boekencontract dat afgelopen jaar is afgesloten met De Rooie Rat staat nog steeds. 
Toch liepen met De Rooie Rat een aantal zaken niet op honderd procent, dit waren geen 
zaken waar uiteindelijk geen oplossing voor gevonden kon worden, maar het verdient 
aanbeveling op de hoogte te blijven van andere opties. Dit adviseren wij dan ook de 
komende boekencommissie: voor nu het contract met de boekencommissie voort te 
zetten, doch kritisch te kijken naar andere opties. Het doorgeven van de titels die besteld 
kunnen worden bij De Rooie Rat moet erg ruim van te voren (dit kan overigens ook de 
reden zijn voor de tot nu toe tegenvallende afname van boeken) en de ervaring leert ook 
dat in de bestelling soms zaken mislopen. Dit is echter iets waar de meeste FUF-leden, 
een enkele uitzondering daargelaten, weinig tot niets van heeft ondervonden. In tijd 
zal moeten blijken wat ons contract bij De Rooie Rat echt waard is, voor nu bleek de 
boekhandel echter altijd zeer open en zeer eerlijk.

Om redenen die zijn besproken in het halfjaarverslag is het contract met Kafé België 
helaas niet verlengd, in dat verslag is ook besproken waarom het contract met de Mick 
O’Connells wél is verlengd. Zoals in dat verslag is besproken zijn de voorwaarden voor 
het contract enigszins aangepast. In plaats van de volledige som van 400 euro in één keer 
te ontvangen wordt deze som in twee momenten gestort op onze rekening. Het eerste 
moment vond onvoorwaardelijk plaats ten tijde van het afsluiten van het contract, het 
tweede moment nadert met rasse schreden (op de eerste donderdag van november). 
Reden hiervoor is dat de pub kan controleren dat genoeg FUF-leden inderdaad de borrel 
bezoeken. Het aantal mensen dat hoort op te komen dagen is contractueel vastgesteld op 
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gemiddeld 25 mensen, hieraan is, tot nu toe, prima voldaan. We verwachten dan ook geen 
moeilijkheden bij het ontvangen van de volgende 200 euro.

Tenslotte de feedback op activiteiten. Deze doelstelling bleek een kleine duivel ergens 
achter in het geheugen en daarom zijn we er ook niet aan toegekomen. Wel zijn er van 
alle activiteiten evaluaties gemaakt die ook in dit verslag zijn opgenomen. Om in zekere 
zin toch de opgedane lessen van de activiteiten van het afgelopen jaar mee te nemen, zijn 
deze evaluaties ook terecht gekomen in de bijpassende witboeken.

Uitdiepende doelstellingen

Eén van onze doelstellingen op dit gebied was de studiegroepen, ten tijde van het 
halfjaarverslag waren er nog vele problemen op dit gebied. Op de halfjaarlijkse ALV is 
toen beloofd nog eens goed te kijken naar de mogelijkheden op dit gebied, zeker omdat 
ze van toegevoegde waarde aan de studie kunnen zijn. Toch blijven we tegen obstakels 
stoten op dit gebied. Zalen huren in de binnenstad is vaak onmogelijk vanwege de grote 
schaarste en de prioriteit voor daadwerkelijk onderwijs, op de uithof zijn deze zalen wel 
te huren, maar daar wordt de logistiek al snel te moeilijk aangezien het bestuur haar 
uitvalsbasis inmiddels in de binnenstad heeft. Gecombineerd met het feit dat we als 
studievereniging weinig meer kunnen doen dan de zaal aanbieden en misschien (en dat 
kan alleen op de Uithof) snacks en drankjes aanbieden, lijkt het project meer kopzorgen 
voor het bestuur te leveren dan dat het de studie vergemakkelijkt, zeker voor een 
onderneming waarvan het niet duidelijk is of er daadwerkelijk een vraag naar bestaat.

De tweede doelstelling had betrekking op het contact met het departement, één van de 
dingen die de FUF als studievereniging zo bijzonder maakt. Dit contact verloopt zeer 
aangenaam, van onze kant ondervinden we geen onbegrip vanuit het departement en 
een activiteit zoals het docentendiner, een goede graadmeter voor dit contact, is dit jaar 
bijzonder goed geslaagd.

De derde en laatste doelstelling had betrekking op de daadwerkelijke studie-inhoudelijke 
activiteiten die de FUF organiseert. De Dryadecommissie heeft op dit gebied haar best 
gedaan een aantrekkelijk en inhoudelijk programma van fora en een symposium neer 
te zetten. Voor het grootste deel was dit succesvol; op alle fora kon men spreken van 
een geslaagde middag waar niet alleen voltijd wijsbegeerte studenten vertegenwoordigd 
waren, maar ook deeltijders en alumni. Het symposium is helaas tegengevallen, niet in 
de zin van een oninteressant programma (integendeel), maar in de zin van opkomst. De 
sprekers brachten een interessant en gevarieerd programma van verschillende inzichten 
op de theorieën van John Rawls, door nalatigheid echter op het gebied van promotie 
en, waarschijnlijk, een te tijdrovende uitspreiding van het programma, was de opkomst 
matig. De commissie heeft geleerd van deze fouten en beloofd aankomend jaar weer 
terug te zijn met een minstens even interessant symposium met een beter overdachte 
organisatie. Het laatste punt met betrekking tot deze doelstelling is de studiereis, in het 
halfjaarverslag werd nog halsreikend uitgezien naar de reis en wij geloven dat iedere 
deelnemer van de reis zal zweren bij het succes van deze reis. Daarmee hopen we 
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voldoende gezegd te hebben.

Persoonlijke speerpunten

Hier vindt u de evaluatie van de persoonlijke doelstellingen van elk bestuurslid, de zaken 
waar ieder zich persoonlijk mee bezig wilde houden. Ze worden besproken in de volgorde 
voorzitter, secretaris, penningmeester en commissaris intern.

Clint, voorzitter

Laat mij dit stukje beginnen door te zeggen dat ik persoonlijk tevreden ben over het 
verloop van dit jaar en de realisatie van mijn persoonlijke speerpunten.

Mijn doelstellingen, ten eerste het uitdragen van de FUF-geist. Naast mijn aanhouden 
het FUF-lied te verspreiden en mijn aandringen om het FUF-hok als meer te zien dan 
een kamertje ergens op de tweede verdieping van de Drift 21, betekende het ook grote 
betrokkenheid bij de eerstejaars. Ik geloof dat dat gelukt is. De twee introductiekampen 
en het ene oktoberfeest dat ik ten tijde van dit schrijven heb georganiseerd waren alle 
grote successen en ik geloof ook dat ik prat kan gaan op een geslaagde studiereis. Dit 
zijn dan ook de activiteiten waar ik met enorm veel geluk aan terugdenk. Meer en meer 
voelde ik me tijdens dit bestuursjaar als een kind van twee werelden, met het ene been 
bij de oude garde en de andere tussen de nieuwe generatie. Het is mijn hoop geweest 
voor beide werelden één aanknopingspunt te verzorgen, ik geloof dat ik daar redelijk in 
geslaagd ben.

Een tweede punt was de historiecommissie nieuw leven in te blazen, ten tijde van het 
halfjaarverslag had ik beloofd hiermee aan de slag te gaan in de zomervakantie. Helaas 
moet ik bekennen dat ik hier enigszins tekort ben geschoten. Het bleek dat ik meer tijd 
nodig had om op te laden tijdens de vakantie dan ik had voorzien. Ik heb echter geenszins 
het project laten varen, ik hoop hier volgend jaar, moge het nieuwe bestuur het willen, 
mee door te gaan.

Tenslotte dan de externe contacten waar ik mij mee bezig zou houden. Dit betrof 
vooral het contact met het departement dat, zoals is gezegd, goed is verlopen. In het 
halfjaarverslag noemde ik ook de zogenaamde Grondwet Triade, het spijt me u mede 
te delen dat ik hier verder niets meer van heb gehoord van JSVU, de studievereniging 
die het initiatief nam voor dit project, en het heeft er alle schijn van dat we voor het 
komende jaar zijn gepasseerd. Om onduidelijke redenen, wil ik daaraan toevoegen, 
aangezien het contact en de organisatie van mijn kant altijd soepel is verlopen. Jammer, 
maar helaas.

Linda, secretaris

Wanneer ik terugblik op mijn bestuursjaar krijg ik een tevreden gevoel. Ik heb me 
een jaar ingezet voor de FUF en hard gewerkt samen met mijn bestuursgenoten om 
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de vereniging een goed en geslaagd jaar te geven. Mijn doelstellingen zoals ik deze in 
het beleidsplan had gepresenteerd, heb ik succesvol nagestreefd. Ik zal ze hieronder 
evalueren.

De twee kernbegrippen die ik het afgelopen jaar met me heb meegedragen zijn 
‘betrouwbaarheid’ en ‘openheid’. Met betrouwbaarheid beoogde ik het vertrouwen 
winnen van oude en nieuwe leden. Zij moeten erop kunnen rekenen dat ik hen op de 
hoogte houdt van activiteiten, nieuws en veranderingen. Daarnaast moeten zij mij 
makkelijk kunnen bereiken voor vragen. Ik heb hier aan voldaan d.m.v. een wekelijkse 
nieuwsbrief, het vlot reageren op e-mail en ik heb de leden op de hoogte gehouden via 
het nieuwe medium Facebook. Ik heb regelmatig positieve feedback gekregen over mijn 
communicatie met de leden. Ten tweede noemde ik het kernbegrip openheid. Voor 
mij betekent dit een open, toegankelijke sfeer behouden binnen de FUF. Ik wilde de 
eerstejaars studenten het gevoel geven dat zij welkom zijn en ik wilde laten zien dat de 
studievereniging een grote steun kan zijn wanneer je als eerstejaars in een nieuwe stad 
komt te wonen en een nieuwe studie begint. Met mijn aanwezigheid bij activiteiten en 
in het FUF hok hoopte ik  dit gevoel over te brengen. Wanneer ik terug kijk vind ik dat 
dit is gelukt. Ik ben bij bijna alle activiteiten enthousiast aanwezig geweest en ik heb 
goed persoonlijk contact onderhouden met oude en nieuwe leden. Dit jaar was een goede 
instroom van eerstejaars en ik denk dat we dit mede te danken hebben aan de open sfeer 
binnen onze vereniging. 

Een nieuwe taak die ik op mij had genomen was het voorzitterschap van de 
boekencommissie. Ik wilde mij inzetten voor een nieuw boekencontract met een 
betrouwbare leverancier zodat leden in de toekomst boeken kunnen bestellen bij de FUF 
tegen een studentvriendelijke prijs. Dit is gelukt met de boekenwinkel de Rooie Rat. In 
blok drie en vier heeft de boekencommissie boeken geleverd aan de leden en dit is over 
het algemeen soepel verlopen. Ik ben erg tevreden over de communicatie met Joop van 
de Rooie Rat, de bestelprocedure van de boeken en de nieuwe aanmeldingen in verband 
met het boekencontract. Er zijn wel een paar  punten voor verbetering zoals de controle 
van de bestelling. Bij beide leveringen mistte een drietal boeken die wij hebben moeten 
nabestellen.  Dat had kunnen worden voorkomen d.m.v. een betere controle van beide 
partijen. Het boekencontract zal volgend jaar ook doorlopen en de boekencommissie heeft 
inmiddels nieuwe opvolgers gekozen.

Als laatste wil ik mijn persoonlijke hoogtepunten van het bestuursjaar 2010/2011 noemen. 
Er zijn een aantal activiteiten geweest waar ik bijzonder trots op ben. Deze zijn het 
MidYearsUitje, het Open Podium, de studiereis naar Jena en de Dies Natalis. Ik ben 
trots op de organisatie, het verloop van deze activiteiten en de grote opkomst!

Chris, penningmeester

In mijn reflectie tijdens de halfjaarlijkse ALV heb ik drie rode draden herkent in mijn 
oorspronkelijke speerpunten: penningmeesterschap, de zakelijke pijler van de FUF en 
gezelligheid. Ik zal elk van de drie hieronder bespreken. 
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Qua penningmeesterschap ben ik, ten lange leste, tevreden. Tijdens de halfjaarlijkse ALV 
was ik nogal ontevreden, omdat ik ongeveer twee maanden zonder betaalpas heb moeten 
werken. De combinatie van een verhuizing en de aanvraag van een nieuwe pas was te 
veel voor de ING en we kregen op de een of andere manier niet afgestemd dat er nieuwe 
passen moesten komen – en waar die moesten komen. Toen dit uiteindelijk geregeld was, 
is alles eigenlijk prima verlopen. Voor zo ver ik kan overzien, heb ik alle bonnetjes, zijn 
er geen grote verliezen gedraaid en kan ik een redelijk bedrag doorschuiven naar mijn 
opvolger.
Een punt waar ik niet helemaal tevreden over ben, zijn de betalingen voor consumpties 
in het hok. Ondanks enige promotie, het plakken van ‘betaal!!’-A4’tjes en het aanspreken 
van mensen, is er toch verlies gedraaid op de consumptie in het hok. Dit is een al langer 
lopend probleem en de oplossingen zijn allemaal even vervelend. Ik zal dit uitgebreid met 
mijn opvolger bespreken. Het enige dat verzachtend werkt is dat de absolute kosten van 
de consumptie in het nieuwe hok enorm gedaald zijn. 

Wat betreft de zakelijke pijler van de FUF ben ik nog steeds tevreden over mijn bijdrage. 
In mijn oorspronkelijke speerpunten noemde ik specifiek het boekencontract en een 
papercollectief. Het boekencontract staat – en is binnenkort in nieuwe en bekwame 
handen. Ik ben niet helemaal tevreden met het inhoudelijke contract en voor ik stop met 
de commissie, zal ik nog een keer met hen om tafel gaan om te kijken of er verbetering 
mogelijk is. Waar ik wel tevreden over ben is dat de huidige bestelprocedure van de 
boeken prima loopt en ik ben ook tevreden met de opbrengsten tot nu toe: er zijn al 
enkele leden-aanmeldingen geweest dankzij het boekencontract. Over het papercollectief 
heb ik tijdens de halfjaarlijkse ALV gezegd dat ik hier vanuit de SSF aan hoopte te 
werken. Een landelijk papercollectief – of liever: een landelijke filosofie-website, met 
daarop landelijk geörienteerde activiteiten en de mogelijkheid om kennis en ideeën te 
delen. Dat was het idee. Helaas is de SSF dit jaar een moeilijk orgaan gebleken wat 
betreft mijn mede-bestuursleden daar. Het realiseren van een landelijke filosofie website 
is daarom voorlopig nog een soort grote droom. Wel heb ik de nodige informatie en 
contacten bij elkaar gebracht, zodat mijn opvolger de volgende bouwstenen kan leggen. 
In andere steden zijn ook enthousiaste opvolgers, zo heb ik begrepen. Hopelijk loopt het 
volgende SSF jaar beter.

Afsluitend: de gezelligheid binnen de vereniging. Toen ik begon aan dit bestuursjaar, 
was ik van plan zoveel mogelijk activiteiten bij te wonen. En dat heb ik gedaan, maar ik 
had gehoopt dat ‘zo veel mogelijk’ meer activiteiten in zou houden. Uiteindelijk ben ik, 
mede door verplichtingen aan mijn werk en mijn gezondheid, niet zo vaak op activiteiten 
geweest als ik had gewild. Toch hoop ik dat ik hier de nodige bijdrage in heb mogen 
leveren. Ik heb in ieder geval genoten van alle activiteiten waar ik bij was.

Olivier, commissaris intern

De belangrijkste zaak die dit jaar op mijn persoonlijke agenda stond, was het creëren 
van een moderne goedkope boekendeal. Een die is gebaseerd op een webwinkel waarbij 
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de leden de boeken thuisbezorgd krijgen. Persoonlijk vind ik het geen selling point om 
mensen naar het FUF-hok te laten komen. Mensen kunnen inderdaad even een praatje 
aanknopen met een bestuurder, maar je stuurt ze tevens om een onnodige boodschap 
voor iets dat ze goedkoper aan huis kunnen krijgen. Ik heb er spijt van dat ik niet aan 
het begin van dit jaar strenger nee heb gezegd tegen de huidige boekendeal. Ook omdat 
ik het niet eens ben met de politieke oriëntatie van De Rooie Rat. Enfin, ik hoop dat 
de nieuwe boekencommissie gewoon een creditcard regelt voor de FUF en dan naar 
thebookdepository.co.uk overstapt.

Studie-inhoudelijk springen twee dingen specifiek naar voren. Het symposium dat qua 
opkomst een gigantische flop was, dit was erg jammer. Ik denk dat dit kan komen omdat 
sommige mensen in de commissie zoveel taken hadden dat het steeds moeilijker werd 
alle taken naar behoren uit te voeren, zoiets kan gebeuren. Het is onze taak als FUF om 
mensen die hun aandacht teveel verdelen als actieve leden ook een tandje terug te laten 
koppelen. De FUF studie-reis was een erg leuke reis, het format waarin dat nu is gegoten 
zal wellicht duurzaam gemaakt moeten worden, het is immers maar de vraag hoe vaak 
we een docent zo gek krijgen aan zoiets zijn tijd te besteden. Dit betekent dat de lobby 
bij docenten nu al verbeterd kan worden zodat mensen over vijf jaar hetzelfde kunnen 
zeggen over hun studiereis. 

Verder zijn er ook een paar leuke feestjes gegeven en zijn de banden met CKI en andere 
verenigingen van geesteswetenschappen opgewarmd, hoezee!
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De commissies van 2010-2011

De boekencommissie

Zoals is teruggekomen in de evaluatie van de algemene doelstellingen en de persoonlijke 
speerpunten, hebben we een contract kunnen afsluiten met boekwinkel De Rooie Rat. In 
het contract dat nu is afgesloten, is nog ruimte voor verbetering, maar vooralsnog kunnen 
we de boeken leveren die de FUF-leden nodig hebben. Een grote stap in de goede richting. 
Chris, Mischa, Linda en Olivier kunnen we hier danken voor hun toewijding.

De cultuurcommissie

De enige commissie zonder bestuursleden dit jaar heeft een aantal activiteiten neergezet 
waar ze trots op mag zijn. Toegegeven: de geplande activiteit naar het Archeon vond te 
weinig aansluiting, maar de uitjes zoals naar filmhuis ‘t Hoogt, fotografiemuseum FOAM 
en het filharmonisch orkest waren stuk voor stuk geslaagd. Hartelijke dank kan hier gaan 
naar de commissieleden Inge, Tsjeu, Daan, Laurie en Rick. Vanuit het bestuur: top werk!

De feestcommissie

Bij het schrijven van het beleidsplan was er nog sprake van feestjes voor en door de FUF 
alleen, dit bleek helaas niet haalbaar. Gelukkig waren er genoeg studieverenigingen waar 
we aansluiting bij vonden en de feestjes in samenwerking met andere verenigingen zijn 
alles behalve tegengevallen. Bart, wiens notulen uitzonderlijk goed waren, en Rob, met 
zijn go-getter-attitude, kunnen we hartelijk danken naast voorzitter Olivier en natuurlijk 
alle tappers en draaiers.

De galacommissie

Toegegeven, een gala is er dit jaar niet van gekomen. Vanwege de vele hectiek rondom 
de organisatie, het uitblijven van concrete plannen en een gebrek aan animo bij andere 
verenigingen, is er uiteindelijk afgezien van deze activiteit. Toch bedankt, Tessa, 
Francien en Charlotte voor hun inzet.

De kookcommissie

De kookcommissie heeft het dit jaar zonder de kookdrift van Benjamin moeten stellen. 
Desalniettemin hebben ze een leuke avond georganiseerd voor het departement. 
Sommige mensen zeggen dat zoiets geen meerwaarde heeft voor de leden. Die mensen 
moeten maar eens naar het oktoberfeest komen om te zien wat een beetje goede wil 
klaarspeelt. Het docentendiner was in ieder geval zeer geslaagd. Dank aan Leonie, Chris, 
Anne en Leonhard.
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De merchandisecommissie

Vooral tijdens de reis zijn de gloednieuwe FUF-kleren altijd een hit. Dit jaar met 
longsleeves met je favoriete filosoof als cartoon, Kant was vooral populair. We mogen 
niet vergeten dat we dit jaar ook een zeer exclusief item hadden dat waarschijnlijk zijn 
terugkeer niet snel gaat maken, we willen daarom ook Inge hartelijk bedanken voor de 
enige echte FUF-cape. Natuurlijk ook hartelijk dank voor de inzet aan de commissie: 
Linda, Leonhard, Carien en Chris.

De Open Podiumcommissie

Dankzij de inzet van Eli, Linda, Mischa, Rob en Marleen hebben we ook dit jaar weer een 
spetterend Open Podium gehad, gevuld tot de kleine uurtjes met acts door studenten en 
docenten. Ook speciale dank aan Marcus Düwell voor zijn werk als spreekstalmeester.

De reiscommissie

De studiereis heeft zich dit jaar opnieuw uitgevonden als een reis waarin het leerzame 
zich met het gezellige verenigt. Niet licht zullen we deze editie van de reis vergeten naar 
de filosofisch-historische stad Jena. Grote dank uiteraard aan de commissie, bestaande 
uit Francien, Charlotte, Chris en Clint, maar de hoogste lof voor Paul Ziche, die zich een 
drietal dagen leende als gids door de historische steden Jena en Weimar.

De sportcommissie

Een klein team dit jaar, bestaande uit Olivier, Rebecca en Leonhard, we willen hen 
bedanken voor hun inzet. Al kwamen er weinig sportactiviteiten, toch hebben we 
genoten van het apekooien.

De Dryadecommissie

De commissie met de eigenwijze naam heeft dit jaar weer gezorgd voor een aantal 
interessante fora en een symposium dat, opkomst be damned, zeer interessant was. We 
willen Clint, Nils, Johan, Mike, Leon en Peter graag danken voor hun inzet. We kijken 
met veel verwachting uit naar volgend jaar.

De introductiecommissie

De perfecte kick-off voor je eerste jaar. Het kamp was, zowel in 2010 als in 2011 een 
grote hit. Ook al vallen ze nog een beetje in het vorige bestuursjaar zijn ze toch 
verantwoordelijk voor de inleiding van velen onder ons vandaag. Vandaar dank aan 
de commissie van 2010: Marleen, Mischa, Inge, Iris en Clint. Maar ook in 2011 is er een 
geslaagd kamp neergezet met vele eerstejaars die we het komende jaar graag hopen terug 
te zien. Daarom ook dank aan de commissie van 2011 die, naast oude rotten Iris en Clint, 
werd versterkt door Francien, Jan-Willem en Benjamin.
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De Oktoberfeestcommissie

Net als de introductiecommissie is deze commissie eigenlijk een groep die handelt in 
opdracht van het departement, maar we weten, net als bij de introductie commissie, 
donders goed wat we te danken hebben aan deze groep FUF-leden. In het thema ‘De 
Toekomst’ werd een fantastisch feest neergezet voor en door studenten én docenten. 
Daarom dank aan de commissie: Dascha, Marleen, Leonhard, Clint en Carien.
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Verantwoording eindafrekening

De meeste posten op het jaaroverzicht spreken waarschijnlijk voor zich. Enkele posten 
behoeven echter uitleg, met name de posten waar de uitgaven hoger uit zijn gevallen dan 
verwacht. Hieronder volgt een korte toelichting.

Midyearsuitje

Het Midyearsuitje heeft een spijtig verlies geleden van 214,04€. Dit komt ten eerste 
door een te krappe begroting door jullie geliefde penningmeester: er waren te weinig 
onverwachte kosten begroot. Deze begroting werd vervolgens onderhevig aan enkele 
tegenslagen, zo konden we geen boodschappen meenemen naar het eiland, omdat voor 
auto’s een vergunning nodig is. De supermarkten op het eiland bleken wat duurder 
dan gewoonlijk, waardoor de boodschappenkosten hoger uitvielen. Ook bleken er op 
de dag van vertrek enkele afmeldingen te zijn, voor wie de locatiereserveringen niet af 
konden worden gezegd. Gelukkig was het een leuke activiteit, waar we met plezier naar 
terugkijken.

Boekencommissie

De boekencommissie is in principe een commissie die zichzelf terugverdient. De kosten 
die gemaakt zijn voor de boekcie betreffen de bouw van het bestelformulier (dat nog 
steeds op de website te bewonderen is) en enkele boekenbonnen voor diegenen die pijnlijk 
lang op hun bestelling hebben moeten wachten.

Voorraad

De voorraad-post is schuingedrukt. Deze verschijnt zo in het jaarverslag omdat de post 
niet compleet is. Om de precieze verliezen op de voorraad uit te rekenen, moet ik de 
kasinkomsten van de afgelopen weken optellen en deze naast de gedane boodschappen 
leggen. Ik zal dit in de laatste week van mijn bestuursjaar doen, zodat we precies kunnen 
zien hoeveel verlies we maken op het aanbieden van fris, bier en chips in het hok.
Helaas zijn de resultaten vertekend door de verhuizing: sinds de verhuizing is de 
consumptie in het hok veel lager. De opbrengsten verschillen sterk per week, vaak omdat 
mensen op de pof kopen en later terugbetalen hoeveel ze denken te hebben gedronken.
Dit zijn bekende problemen die ik uitgebreid met mijn opvolger zal bespreken. Voor nu is 
het wellicht goed om te weten dat de absolute hoeveelheid die we verliezen in het huidige 
hok vrij laag is. De relatieve hoeveelheid is echter vrij hoog en dat is natuurlijk spijtig en 
reden tot actie. Ideeën zijn op de ALV meer dan welkom.
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Nawoord

Dat was het dan wat ons bestuursjaar betreft. Met een gemengd gevoel van opluchting, 
tevredenheid en een traantje in onze ooghoeken nemen we afscheid van onze functie als 
bestuur. De Wissel-ALV nadert met rasse schreden, het moment waarop het voor mij 
en mijn geliefde bestuursgenoten Linda, Chris en Olivier tijd wordt om het stokje over 
te dragen aan onze opvolgers. Ik schrik soms nog steeds van de hoeveelheid bloed, zweet 
en tranen die we hebben gelaten in het afgelopen jaar. Als ik terugdenk aan het begin van 
ons jaar, de Wissel-ALV één jaar geleden, dan voelt het soms als een eeuw, soms als een 
minuut geleden. Dit paradoxale gevoel spreekt boekdelen over het jaar dat ik heb gehad 
en het eindoordeel dat ik erover vel.

De vele nieuwe kennissen die ik heb mogen maken, de hoogte van het niveau waarop 
ik professioneel heb leren presteren, de dankbaarheid van vele leden die ik mocht 
ontvangen, maken een schat aan ervaringen waar zelfs Roy Batty van onder de indruk 
zou zijn. En de stress, tegenvallers en zeldzame momenten waarop ik mensen heb moeten 
teleurstellen geven slechts het contrast en zorgen dat mijn ervaringen des te meer waard 
zijn.

Maar zoals Roy Batty zich moest neerleggen bij het feit dat al zijn ervaringen verloren 
zouden gaan, like tears in the rain, kan ik tot mijn vreugde concluderen dat ik dit jaar mee 
kan nemen in mijn geheugen. Dat ik, na de vele jaren die ik nog tegemoet zie, terug kan 
kijken op 2010/2011 met een gevoel van vreugde... en heimwee wellicht.

Zoals ik vaker dit jaar heb gedaan, wil ik afsluiten met een betuiging van dank. Dank 
voor het jaar dat ik heb gehad en voor de vrienden die ik heb gemaakt. Dank voor de 
kansen die mij gegeven werden om dingen te doen waarvan ik drie jaar geleden nooit zou 
hebben gedacht dat ik daartoe in staat was, en dank voor de steun en het begrip dat ik heb 
gekregen toen het even tegenzat.

Genoeg melancholie van mij. Het doek valt en de koek is op, dat soort zaken. Op 
Brabantse wijze zeg ik u vaarwel.

Houdoe,
Clint.
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Bijlage I: financieel jaarverslag

Uitgaven Inkomsten Debit Credit Saldo Begroot Resultaat

Afgesloten posten 09/10
Bankkosten 09/10 0 211,57 0 0 -211,57 280 68,43
Lustrum 1370,15 2703,16 0 0 -1333,01 1250 -83,01
Reiscie 09/10 12287,99 12535,99 0 0 -248 250 2

Afgesloten posten 10/11
Bestuurskleding 0 200 0 0 -200 200 0
Commissie-inschrijving 0 0 0 0 0 30 30
Sponsoring Kafé België 0 0 0 0 0 150 -150
Commissieaftrap 0 171,78 0 0 -171,78 200 28,22
Cultuurcie 48 48 0 0 0 150 150
Webcie 0 50 0 0 -50 50 0
Lustrumcie 0 250 0 0 -250 250 0
Familiedagcie 0 400 0 0 -400 400 0
SSF bijdrage 0 250 0 0 -250 250 0
Constitutieborrel 5,05 312 0 0 -306,95 250 -56,95
KvK kosten 0 26,64 0 0 -26,64 40 13,36
Midyearsuitje 1142,5 1506,54 0 0 -364,04 150 -214,04
Rente over 2010 115,4 0 0 0 115,4 0 115,4
Initiatievenpot commissies 0 150 0 0 -150 150 0
Open Podiumcie 358,1 468,2 0 0 -110,1 200 89,9
Merchandisecie 644,8 711,6 0 0 -66,8 50 -16,8
Liftwedstrijd 210 210 0 0 0 150 150
Borrels 0 5,88 0 0 -5,88 50 44,12
Feestcie en Dies 96,4 269,43 0 0 -173,03 150 -23,03
Lidmaatschapsgelden 10/11 1488 144 0 0 1344 1475 -131
Halfjaarlijkse lidm.-gelden 130 0 0 0 130 100 30
Kookcie 110 280,94 0 0 -170,94 150 -20,94
Promotie 0 108,12 0 0 -108,12 150 41,88
ALV’s 150 228,31 0 0 -78,31 150 71,69
Carrieredag 0 124,9 0 0 -124,9 1000 875,1
Theemiddagen 934,52 1154,52 0 0 -220 100 -120
Introductiekamp 2010 4187 3170,52 0 0 1016,48 0 1016,48
Boekcie 2455 2551,46 0 0 -96,46 0 -96,46
FUF-hok en inventaris 0 133,48 0 0 -133,48 150 16,52
Oktoberfeest 2010 1034,52 1154,52 0 0 -120 0 -120
Subsidie departement 4300 0 0 0 4300 4300 0
Ragweek 0 50 0 0 -50 50 0

Geopende posten 10/11
Dryadecie 30 350,25 0 219,35 -539,6 1050 510,4
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Inkomsten Uitgaven Debit Credit Saldo Begroot Resultaat
Bankkosten 09/10 0 160,15 0 55 -215,15 240 24,85
Sponsoring Mick 200 0 0 200 400 0 400
Onvoorzien 71,75 230,64 0 0 -158,89 814,97 683,08
Toneelgroep 605 154 0 450 1 250 251
Whiskeyproeverijen 179,5 179,85 10 0 9,65 0 9,65
Introkamp 2011 875,45 1610,81 1585,36 1000 -150 150 0
Eindejaarsbarbecue 260,11 452,32 100 0 -92,21 150 57,79
Reiscie 7950 8269,85 0 0 -319,85 350 30,15

Voorraad 900 1200 0 0 -300 0 -300

Ongeopende posten 10/11
Almanakcie 0 0 0 0 0 100 100
Cultuurcie 0 0 0 0 0 150 150
Filmgroep 0 0 0 0 0 100 100
Galacie 0 0 0 0 0 150 150
Sportcie 0 0 0 0 0 50 50
Debatwedstrijd 0 0 0 0 0 150 150
SVO deelname 0 0 0 0 0 50 50

Totaal 42139,24 42189,43 1695,36 1924,35 120,82 16056,97 4127,79
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Bijlage II: evaluaties van de activiteiten van het afgelopen jaar

Evaluatie maandelijkse borrels
Aantal borrels: 10
Data: elke eerste donderdag v/d maand (bij uitzondering op een andere donderdag)
Commissieleden: n.v.t.
Totale kosten: 0,00
Gemiddelde opkomst: 23,4
Opmerkingen:
Wat valt er nog te zeggen over de maandelijkse borrels? Ze waren ouderwets gezel-
lig. Het is altijd leuk om de avond voort te zetten bij een feestje of in de Tivoli. Ook is 
een pre-borrel-borrel in het FUF-hok vaak een goed idee, zaak hier is wel dat men op-
past niet te vroeg te dronken worden. Promotie wordt eigenlijk alleen gemaakt via de 
blokposter en de weekmail, dit is in principe ook adequaat voor de maandelijkse borrels: 
iedereen hoort eigenlijk te weten dat de borrels op de eerste donderdag van de maand in 
de Mick O’Connells zijn! Sommige borrels vielen tegen, dit kwam dan meestal omdat 
de eerste donderdag van de maand tijdens een tentamenweek of iets dergelijks viel, hier 
moet dan rekening mee worden gehouden. Ook is het leuk om op sommige borrels iets 
speciaals te doen, zoals de prosecco die we hebben geschonken tijdens de nieuwjaarsbor-
rel. De laatste borrel die we als bestuur mochten organiseren, heeft ons tenslotte nog 
zeer aangenaam verrast. Waar we het aan te danken hebben, weet ik niet zo goed (het 
rondje dat we zouden geven om 11 uur heeft wellicht meegeholpen bij de promotie), maar 
er kwamen toen maar liefst 64 mensen opdagen. Ik kan eerlijk zeggen dat in mijn vier 
jaar bij de FUF, ik van geen enkele gehoord waarop zoveel mensen waren. Het is waar, 
een aantal van deze mensen studeerden geen filosofie, al hebben we ze toch verwelkomd, 
en een hoop van deze mensen waren geen FUF-fers (maar wel filosofiestudenten). Wij 
waren hier echter alleen maar positief over, de borrel heeft namelijk geleid tot minstens 
één nieuwe inschrijving (van een masterstudent maar liefst). Bovendien hebben wij, als 
bestuur, onze laatste borrel als een enorm compliment ervaren.

Filmmiddag door Linda, Kevin Smith
Datum: dinsdag 26 oktober 2010
Type activiteit: ontspanning, films kijken, sociaal
Entree: geen 
Kosten: boodschappen drank en versnapering (helaas geen precies bedrag, maar het is 
bijgevoegd aan de algemene boodschappen voor het hok toen)
Promotie: website, weekmail, persoonlijke uitnodigingen 
Deelnemers: 8-10 wisselend/in- en uitloop
Opmerking:
Geslaagde, gezellige en vooral ontspannen middag! Een complicatie: de beamer werkte 
niet op mijn laptop. Gelukkig heeft Rob mij toen gered met zijn laptop.

Evaluatie studentenforum, Mike Lourens
Opkomst: 16
Commissieleden: 5
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Totale kosten: 10,00
Datum: 28 oktober
Opmerkingen:
De opkomst had iets hoger gemogen, wellicht dat dit heeft gelegen aan matige promo-
tie: twee e-mails vooraf en genoemd in een praatje over de activiteiten dit blok aan een 
eerstejaars-hoorcollege. Het kan ook hebben gelegen aan de tijd en locatie, er was al ee-
rder een forum georganiseerd later op de avond en in de binnenstad, toen viel de opkomst 
ook tegen. Misschien dat na de verhuizing fora in de binnenstad wél aanslaan, dit zou erg 
mooi zijn omdat een borrel achteraf dan al veel aantrekkelijker wordt. De avond zelf was 
zeer geslaagd, Mike gaf een forum over zijn bachelorscriptie over Kants morele godsbe-
wijs en werd van commentaar voorzien door zijn scriptiebegeleider Ernst-Otto Onnasch. 
Na het forum was er ook een erg gezellige borrel in café Broers.

Evaluatie commissieaftrap
Opkomst: 18
Commissieleden: n.v.t. (bestuur, 4 leden)
Totale kosten: 171,8
Datum: 4 november
Opmerkingen:
Met achttien mensen in mijn woonkamer! Dat is even schrikken, maar na de eerste 
schrik is het zowaar erg gezellig. Het bestuur heeft voor iedereen die zich heeft ingeschre-
ven voor een commissie gekookt, op deze avond konden nieuwbakken commissieleden 
elkaar al een beetje leren kennen. Een erg geslaagde avond met een Japans thema en een 
overheerlijk toetje, al zeggen we het zelf! Promotie is prima verlopen, omdat we iedereen 
gewoon persoonlijk konden aanspreken. Een punt voor verbetering: commissie-foto’s 
maken! De ervaring leert dat het er anders amper nog van zal komen! Na afloop zijn we 
naar de maandelijkse borrel gegaan, dit was een fijne aansluiting. Ten eerste was er geen 
grote overlast bij mijn huisgenoten, ten tweede was er ook geen reden om het feestje te 
beëindigen.

Liftwedstrijd
Data:
Aantal deelnemers: 8 FUF-leden
Commissieleden: n.v.t.
Totale kosten: 150,00
Datum: 12 november
Opmerkingen:
Met 4 lift-teams liften naar Parijs, dat was de opdracht, die vervuld werd met wisse-
lende successen. Olivier, Eli, Rob en Sofia hadden het meeste geluk: zij werden ergens 
bij Roosendaal opgepikt door niets minder dan een Hummer-limo die hen meteen naar 
Parijs bracht. Francien en Clint hadden minder geluk, iets buiten Brussel zaten ze maar 
liefst 2 uur zonder lift, gelukkig werden ze uiteindelijk opgepikt door een erg aardige 
Poolse vrachtwagenchauffer (ja, in een vrachtwagen), met wie het niettemin moeilijk 
communiceren was. Na een tijdlang vanaf de rondweg de skyline van Parijs te hebben 
bewonderd, zijn ze iets ver in een zuidelijke woonwijk van Parijs (gelukkig geen ban-
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lieue) afgezet. Een ritje met de bus en vervolgens de metro later, zijn ze uiteindelijk toch 
aangekomen om 1 uur ‘s nachts (in 13 uur naar Parijs, niet slecht voor twee first-timers 
zou ik zo zeggen). Charlotte en Bart hadden van te voren al afgesproken de reis in twee 
etappes te ondernemen, ze overnachtten in een hostel in Brugge en kwamen de dag erna 
aan in Parijs. Op de terugweg koos iedereen eieren voor zijn/haar geld: de Euroliner van 
Parijs naar Rotterdam. Een geslaagd weekend waarin we ook nog eens veel van Parijs 
hebben kunnen zien! Promotie ging vooral door mensen persoonlijk aan te spreken, een 
uitstekende methode.

Uur-of-vijf-borrels
Data:
Aantal borrels: 4
Data: sporadisch gedurende het hele jaar
Commissieleden: n.v.t.
Totale kosten: 0,00
Gemiddelde opkomst: 23,75
Opmerkingen:
De verhuizing lijkt geen effect gehad te hebben op de opkomst bij de uur-of-vijf-borrels. 
Dit komt ook deels omdat we een handige formule hadden uitgevonden: de uur-of-vijf-
borrel als pre-borrel-borrel voor de maandelijkse borrel. Een handige overstap na je col-
lege waar dan ook prima gebruik van werd gemaakt: het hok zat elke keer bomvol! Pro-
motie hoefde, net als bij de maandelijkse borrels, amper gemaakt te worden.

Probleemwijk Party
Opkomst: 30 leden en 5 introducees, in totaal meer dan 200 mensen.
Datum: 30 november
Kosten:
Entree: 2,50
Muntje: 1,50
Subsidie: 8 voor 10
Promotie:
D.m.v. posters, blokposter, flyers, facebook, website.
Opmerkingen:
Het feest werd georganiseerd in samenwerking met Hucbald, Storm en Incognito, een 
fijne combinatie van verenigingen. Alle ingrediënten voor een topfeest.

Docentenforum: immorele kunst, door Rob van Gerwen
Data:
Opkomst: 20
Commissieleden: 5
Datum: 7 december
Totale kosten: 15,00
Opmerkingen:
Dit forum werd weer georganiseerd op de Uithof, de opkomst was dan ook net iets hoger 
en naar tevredenheid. Ditmaal werd het forum gegeven door Rob van Gerwen die zijn 
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onderzoek presenteerde. Het was een interessant forum over een bijtend onderwerp: kan 
kunst immoreel zijn? Afgezien van een aantal mensen die op de borrel na afloop waren 
vertrokken zonder te betalen, is de activiteit vlot verlopen. Promotie werd gemaakt 
d.m.v. mail, website en blokposter.

Schaatsen
Data:
Opkomst: 6
Commissieleden: 3
Datum: 16 december
Totale kosten: 0,00
Schade:
Entree: 7,50
Huur schaatsen: 5,-
Subsidie: 0,-
Opmerkingen:
Een lage opkomst voor de eerste sportactiviteit van het jaar. De promotie, via Facebook, 
posters, blokposter en website, kwam pas laat op gang, i.e. één week van te voren. Het 
was nochtans erg gezellig.

Filmmiddag door Clint, science-fiction
Data:
Opkomst: 8
Commissieleden: n.v.t.
Datum: 11 januari
Totale kosten: 0,00
Opmerkingen:
Sci-fi blijft een lastig genre, daaraan wijd ik de lage opkomst. Vaak kwamen mensen 
gewoon even kort langs, om daarna weer weg te gaan. Promotie werd gemaakt via web-
site, blokposter en weekmail, veel meer dan dit zou overkill worden voor een activiteit als 
deze.

Extern forum, Hannah Arendt en de leugen in de politiek
Data:
Opkomst: 19
Commissieleden: 5
Datum: 18 januari
Totale kosten: 10,00
Opmerkingen:
Wederom een forum op de Uithof, ditmaal door Veronica Vasterling van de universiteit 
van Nijmegen. Een gevarieerd publiek van voltijders, deeltijders en alumni kwamen luis-
teren naar Hannah Arendt’s mening over liegen in de politiek. Erg interessant. De bor-
rel erna was, schokkend genoeg, niet goed bezocht (door 2 commissieleden, de spreekster 
en 2 leden), maar dat deerde niet zoveel, aangezien de borrel ook officieel geen onderdeel 
is van de activiteit. Promotie zoals gewoonlijk via weekmail, blokposter en mond-tot-
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mond-reclame.

Studentenprotest
Data:
Opkomst: 21
Commissieleden: n.v.t.
Datum: 21 januari
Totale kosten: 0,00
Opmerkingen:
Een activiteit van nationaal belang, met de FUF zijn we, strijdbaar als altijd, vertrokken 
naar het Malieveld in Den Haag om te protesteren tegen de  bezuinigingen op het onder-
wijs. Het mocht helaas niet deren, die bezuinigingen zijn er alsnog gekomen, maar we 
hebben in ieder geval Halbe Zijlstra even goed de huid vol kunnen schelden.

MidYearsUitje
Data:
Opkomst: 31
Commissieleden: n.v.t.
Datum: 28 t/m 30 januari
Totale kosten: 1142,5
Opmerkingen:
Een erg gedenkwaardig weekendje weg gevuld met levend stratego, strandwandelingen 
en natuurlijk De Oude Stoep. Ieder die mee is zal nog met veel vreugde terugdenken aan 
de Friese kaatsvereniging, de rust op Vlieland en Rob die met vrieskou de zee in springt, 
de gestoorde lieverd. Er is verlies gemaakt op de activiteit, met name vanwege tegen-
vallers zoals de autoledigheid op Vlieland en de dure supermarkt daar. Ook de kaartjes 
van de veerpont vielen financieel tegen. Dat mocht de pret allemaal niet drukken, schiere-
ilanden zijn fantastisch in het laagseizoen.

Cultuuruitje: FOAM
Data:
Opkomst: 10 leden
Commissieleden: 5
Datum: 8 februari
Kosten: 0,00, 5,50 entree
Opmerkingen:
Promotie door middel van flyers kwam wat laat opgang. Leden waren wel enthousiast na 
afloop van het bezoekje aan het fotomuseum in Amsterdam. Verdere promotie verliep via 
posters en e-mail.

Sportactiviteit: apekooien
Data:
Opkomst: 8
Commissieleden: 3
Datum: 24 februari
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Kosten: 0,00
Opmerkingen:
Na het daverende succes van deze activiteit vorig jaar, moesten we het dit jaar stellen met 
een iets lagere opkomst. Maar alsnog hebben we ons flink in het zweet gewerkt.

Open Podium
Data:
Thema: Het grote FUF-circus
Opkomst: 110 bezoekers, 40 artiesten
Commissieleden: 5
Datum: 10 maart
Kosten: entree 4,00, subsidie 150,00, huur DB’s 380,00, artiestenkosten 53,00
Opmerkingen:
Een spetterende editie van het Open Podium dit jaar met opnieuw veel input van zowel 
studenten als docenten. Goochelacts, klassieke gitaar, voordrachten uit eigen werk, 
bandjes, een singer-songwriter en meer, dat alles maakte onder begeleiding van spreek-
stalmeester Marcus Düwell de avond extra speciaal. We hebben dan ook veel positieve 
feedback van vele leden ontvangen over deze avond. Promotie werd gemaakt d.m.v. post-
ers, website, facebook en e-mail.

Haunted House Party
Data:
Opkomst: 15 FUF-leden
Commissieleden: 3
Datum: 17 maart
Kosten: 3,00 entree
Opmerkingen:
Er is weinig aan promotie gedaan voor dit feest, behalve de standaard weekmail, posters, 
website en facebook. Dit had uiteindelijk weinig invloed op het aantal bezoekers. Samen 
met Incognito en Drift’66 werd het een mooi feestje.

Halfjaarlijkse ALV
Data:
Opkomst: 16
Commissieleden: n.v.t.
Datum: 24 maart
Kosten: (samen met de Wissel ALV) 150,00
Opmerkingen:
Het halfjaarlijkse peilmoment waarop je het bestuur ter verantwoording kan roepen, en 
dat hebben we geweten. In weer een ellenlange vergadering moesten er uiteindelijk een 
aantal dingen afgeraffeld worden, gelukkig waren toen de belangrijkste zaken al bespro-
ken.

Cultuuruitje: filmhuis ‘t Hoogt
Data:
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Opkomst: 12
Commissieleden: 5
Datum: 30 maart
Kosten: 7,00 entree, geen subsidie
Opmerking:
Een erg artsy en geslaagd uitje naar de arthouse-bios van Utrecht. Helaas hadden Clint en 
Wienik verkeerd de tijd begrepen, waardoor ze de hele film hebben moeten missen. Wat 
een sukkels.

Wodka-proeverij en aansluitende voorpretborrel studiereis
Data:
Opkomst: 15
Commissieleden: n.v.t.
Datum: 31 maart
Kosten: 3,00 entree
Opmerking:
“Pff, wodka met diepgang”, aldus Abram over zijn wodka-proeverij. Als deelnemer kan 
ik dit sentiment beamen en persoonlijk ben ik inmiddels een fan geworden van wodka. 
De aansluitende voorpretborrel was ook geslaagd, met een uitgelezen selecties wodka op 
de maag alvast uitkijken naar de reis naar Jena: “Ja!”

Studiereis naar Jena
Reis datum: 16 april t/m 22 april 2011 
Bestemming: Jena, Duitsland 
Commissie: Charlotte van Gruijthuijzen, Clint Verdonschot, Chris Stapper, Francien 
Ottenheym. 
Rondleider: Paul Ziche 
Aantal participanten: 36 
Hostel: Alpha One Hostel Jena 
Busmaatschappij: Taxi & Tour P. van de Pol BV 
Kosten: € 8269,85
Busreis en hostel: 
Het begon een beetje chaotisch. We verzamelden om 08.00 uur, een uur voordat de bus 
zou arriveren. Alle commissie leden en enkele reizigers waren te laat (variërend van 3 tot 
30 minuten). Ruim op tijd verzamelen is dus zeer aan te raden! Het is misschien leuk om 
voor enige vorm van afleiding te zorgen tijdens het wachten. De bus was keurig op tijd en 
goed onderhouden. De sfeer zat er meteen in, aangezien Clint een minuut na vertrek “we 
zijn er bijna” in zette. De bus zette ons voor het hostel af. 
Bij aankomst in het hostel hield de chaos helaas nog even aan. De communicatie van het 
hostel naar de commissie en andersom verliep niet altijd even soepel. De eerste avond 
waren er te weinig kamers en sliep een deel van de groep op matrassen op de grond van 
de dansstudio, op de begane grond van het hostelgebouw. Het hostel was wel heel hygië-
nisch, er waren (iets te weinig maar) schone keukens, toiletten en douches en het lag op 
een goede locatie t.o.v. de belangrijkste activiteiten en het treinstation.  
We hebben van te voren geen kamerindeling gemaakt en dat leverde geen problemen op. 
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De commissie had een eigen kamer, wat heel handig was om ’s ochtends en/of ’s avonds 
even voor te bespreken of te evalueren. Het samenwerken verliep (mede daardoor) heel 
soepel. We overlegden voornamelijk ter plekke wie wat zou doen, indien nodig namen 
we taken probleemloos van elkaar over. Er zijn geen irritaties of conflicten geweest. 
Programma: 
Paul Ziche was mee als rondleider. Hij kent de stad, diens geschiedenis en het werk van 
de filosofen die er gewerkt hebben goed. Hij heeft ons de eerste avond meegenomen voor 
een stadswandeling, waarbij we ook even bij de supermarkt stopten.  Achteraf gezien 
hadden we beter bij de supermarkt kunnen eindigen (het duurde nogal lang voordat 
iedereen had afgerekend) desondanks was het heel handig. De dagen erna heeft hij ons 
meegenomen naar  verschillende activiteiten die op het programma stonden. Het was 
leuk dat hij erbij was omdat we hierdoor veel verdiepende informatie kregen, het was 
minder fijn dat hij nogal van ons vooraf vastgelegde programma afweek. Dit had van te 
voren beter overlegd moeten worden. Ons programma zat de eerste dagen propvol, de 
laatste dagen stond alleen het college als gezamenlijke activiteit op het programma, de 
gezamenlijke activiteiten iets meer verspreiden is voor een volgende keer een goed idee. 
Het is goed dat we in het reisboekje een aantal suggesties hadden afgedrukt om tijdens de 
vrije dagen te doen.   
Clint had een passend cadeau voor Paul Ziche gevonden, wat we hem bij zijn vertrek 
gaven. 
Verbeterpunten: 
De treinkaartjes op het station in Jena konden niet met een Nederlandse pinpas betaald 
worden. Paul Ziche heeft het geld voor geschoten, wat een beetje gênant was. We waren 
gelukkig wel op tijd, wat niet altijd het geval was aangezien een grote groep langzaam 
beweegt. We zijn ook een keer door de reiscommissie te laat gekomen. We hebben van 
te voren niet uitgezocht hoe laat de treinen terug naar Jena gingen, we kwamen daarom 
1 minuut te laat op het station aan waardoor we de trein misten en een uur moesten 
wachten.  
Verder hebben we helaas (meerdere keren) geluidsoverlast veroorzaakt. De politie is 
uiteindelijk zelfs langs geweest. De commissie had dit wellicht kunnen voorkomen als 
er eerder duidelijke afspraken waren gemaakt over het tijdstip waarop de muziek uitging 
(wat wel heel leuk was) en vanaf welk tijdstip mensen naar binnen moesten. Hierover 
hebben we van te voren niets van de hosteleigenaren gehoord, het was wel handig gewe-
est hier voorafgaand aan het bezoek naar te informeren. 
Jammer was ook dat we niet goed wisten waar het uitgaansleven zich bevond. Een tip 
van een reiziger: plan het college aan het begin van de week zodat je aan studenten kunt 
vragen waar de leuke feesten zijn. Het college was leuk en interessant, van te voren is 
uitgezocht waar de collegezaal zich bevond zodat we daar die ochtend geen stress van 
zouden ondervinden. Het was jammer dat er maar 15 van de 36 mee waren. Voor de hoo-
rcollege docent is een klein cadeau gekocht wat na afloop van het college werd overhan-
digt. 
Pluspunten: 
Wat er verder nog goed ging: het einddiner was op tijd geregeld, in een goed restaurant 
met van te voren duidelijke afspraken over de gedeelde rekening. (Wij betaalden het eten 
en het eerste drankje, daarna kwam alles op een gezamenlijke rekening.) Verder was de 
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commissie altijd goed bereikbaar, zijn we binnen het budget gebleven en zag het reis-
boekje er keurig uit (met daarin afgedrukt de telefoonnummers van alle reizigers). Leuk 
en traditie is natuurlijk het reisdagboekje, waar veel in geschreven is. Laatste tip van een 
reiziger: hang iedere dag een overzicht op van het dagprogramma, dat voorkomt veel 
uitleg en onduidelijkheid.

Docent + studentenforum, Paul Ziche en Bob Coenraats
Data:
Opkomst: 9
Commissieleden: 5
Datum: 26 april
Kosten: 20,00
Opmerkingen:
Volgens mij ben ik niet de enige die het een leuke bijkomstigheid vindt dat het forum 
over hybride soorten zelf een hybride soort is: een kruising tussen een studenten- en een 
docentenforum. Voor de eerste keer dat ik me kan herinneren was er op een forum een 
samenwerking tussen docent (Paul Ziche) en student (Bob Coenraats). De filosofie achter 
muiluizels, lijgers en andere hybrides, zeer interessant! Helaas was de opkomst te laag, 
we wijten dit aan slechte promotie.

Carrièredag
Data:
Aantal aanwezigen: 31
Aantal sprekers: 4
Totale kosten: 124,90€
Datum: 28-4-2011
Locatie: Janskerkhof 15a
Evaluatie:
Sprekers: 
Er waren vier sprekers: de diversiteit sprak aan en drie van de vier sprekers hebben ze-
ker voldoende mensen in de zaal gehad. Harrie Manders had helaas de eerste ronde geen 
sprekers, evenals Koen Dortmans. Dit komt, denk ik, omdat men zich van tevoren niet in 
hoefde te schrijven voor bepaalde sprekers. Als dat zo was geweest, hadden we deze situ-
atie kunnen anticiperen en was het moment zelf minder pijnlijk geweest. Ook hadden we 
de luisteraars beter kunnen verdelen.
Verder was het beter geweest als ondergetekende de inleiding op de sprekers had gedaan. 
Hier werd op de avond zelf echter tegen besloten omdat drie van de vier sprekers graag 
hun eigen inleiding wilden doen (en hun programma ietwat hadden aangepast ten aan-
zien van wat we eerder hadden afgesproken).

De sprekers zelf waren tevreden. Anna van Dijk vond het leuk en was blij met haar volle 
zaal. Katja van der Elst was blij dat ze twee keer een kleine groep persoonlijk had kunnen 
begeleiden en zo inzicht heeft kunnen geven in haar werk bij het Nieuwe Trivium. Koen 
Dortmans baalde erg van de eerste ronde (geen luisteraars), maar had de tweede ronde 
een volle zaal. Harrie Manders was gelukkig redelijk open-minded en heeft geprobeerd in 



28

Anna’s zaal een bijdrage te leveren. Lege zalen zouden in de toekomst voorkomen moeten 
worden. Bijvoorbeeld met inschrijving-vooraf. Wellicht draagt dat eerder bij aan de se-
rieusheid van de avond, dan dat het de drempel ophoogt, wat eerst werd gevreesd.

Locatie: 
Janskerkhof 15a was een erg fijne locatie: genoeg ruimte en de bewaking was erg vrien-
delijk en bereid tot meedenken. We mochten consumpties meenemen, maar alleen omdat 
we daar vooraf heldere afspraken over hebben gemaakt. De bewaking was erg bereid om 
mee te werken en het gebouwbeheer liet ons de zalen gratis gebruiken.
Wel is het belangrijk om op de locatie iets van bordjes “Nationale Carrièredag Filosofie” 
op te hangen, zodat ook onbekenden weten waar het is. En om een goede routebeschrijv-
ing vooraf te communiceren. Dit laatste is dit jaar goed verlopen.

Kosten:
Drie van de vier sprekers weigeren een vergoeding voor hun reiskosten aan te nemen 
(Anna heeft geen reiskosten gemaakt en Katja en Harrie hoeven hem niet). Koen Dort-
mans heeft zijn treinkaartje gedeclareerd, plus een maaltijd, dat was overeengekomen om 
hem over te halen te komen spreken. Voor de dag waren ook broodjes en flesjes drinken 
gehaald, zodat de bezoekers iets te eten hadden tijdens de inleiding. Deze zijn door Laurie 
en ondergetekende vooraf gesmeerd.

Resultaten:
Er waren enkele studenten uit Nijmegen, die positief waren over de avond. Ze waren 
blij dat ze gekomen waren en hebben enkele nieuwe inzichten opgedaan. De studenten 
uit Utrecht waren ook blij, hoewel enkele kritische noten kwamen dat ze meer hadden 
gehoopt op een ‘hoe ben je gekomen waar je bent’ uitleg en minder op een inhoudelijke 
uitleg van het werk dat de sprekers doen. Dit (gevraagde) was in eerste instantie ook de 
afspraak die met de sprekers was gemaakt, maar wellicht had ondergetekende hier nog 
duidelijker in moeten zijn.
Mijn uiteindelijke oordeel is dat de carrièredag als zeer positief is ervaren. Op de borrel 
die na de dag in de Mick is gehouden, waren de meeste mensen positief. Iedere spreker 
heeft uiteindelijk iets verteld dat bij enkele studenten is aangeslagen en werd gewaar-
deerd. Ook sprak ik achteraf met enkele studenten uit Nijmegen, die blij waren dat ze 
gekomen waren. Een van hen vroeg: volgend jaar weer?

Dies Natalis
Data:
Opkomst: 23
Commissieleden: n.v.t.
Datum: 24 mei
Kosten: niets voor de picknick, eten voor 15,00 (exclusief drankjes), film voor 8,00.
Opmerkingen:
Op een prachtige dag in mei zijn we begonnen met een gezellig drukke picknick in het 
Wilhelminapark. We hebben gelunchd, geluld en gevoetbald, sowieso een van de betere 
manieren om je middag te slijten. De lol hield daar echter niet op; met een flinke groep 
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zijn we daarna vertrokken naar de Havana, waar we met z’n allen uitgebreid hebben 
kunnen dineren. Na het diner vertrokken we naar de Camera Studio voor de Sneak Pre-
view, waar we alvast voor de officiële release hebben mogen genieten van de film Source 
Code. Dat men sterk uiteenlopende meningen over deze film had, is gebleken: na afloop 
van de film werd er stevig gedebatteerd over gedebatteerd in café De Zaak. Opmerkelijk: 
voor een activiteit die begon in de middag en eindigde laat in de nacht was de opkomst 
zeer geslaagd, hieraan heeft zeker het feit bijgedragen dat men ook gemakkelijk één of 
twee onderdelen van de activiteit kon bijwonen (zoals bijv. de picknick en de film, maar 
niet het diner). Aangaande de promotie heeft vooral Facebook waarschijnlijk de meeste 
mensen geworven.

Welkomstborrel op Janskerkhof
Data:
Opkomst: 14 FUF-leden
Commissieleden: n.v.t.
Datum: 26 mei
Kosten: voor rekening van het departement
Opmerkingen:
Eigenlijk georganiseerd op initiatief van het departement, maar de promotie en uitein-
delijke opzet kwam voor rekening van ons en ons zusje Incognito. Het doel: een kennis-
making met de nieuwe locatie van docenten, het vertrouwd raken met de nieuwe locatie 
en een gezellig samenzijn van student en docent. Persoonlijk zeg ik dat het geslaagd was, 
ook al hadden we gerekend op iets meer FUF-leden, dit kan met name zo zijn omdat er 
veel meer mensen van Incognito aanwezig waren.

Piratenfeest
Data:
Opkomst: in totaal 166 mensen
Commissieleden: n.v.t.
Datum: 7 juni
Kosten: entree 3,00, muntje 1,50
Opmerkingen:
Georganiseerd samen met Atlas en Alias die ons op het laatste moment nog benaderden: 
zij hadden een studievereniging tekort voor hun feest en wij hadden nog wel een gaatje in 
onze agenda, vandaar. Voor iets wat ons, naast promotie op Facebook en via posters/fly-
ers, geen werk heeft gekost, is alles al meteen mooi meegenomen.

De Whiskeyproeverijen
Data:
Opkomst: twee keer 15 mensen
Commissieleden: 2
Datum: 10 en 17 juni
Kosten: 5,00 per proeverij
Opmerkingen:
Een tweeluik op twee opeenvolgende vrijdagen. Benjamin en Eli namen ons mee op reis 
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door de wondere wereld van Whiskey, Whisky, Bourbon en meer drankjes die ongeveer 
hetzelfde smaken. Op de eerste vrijdag maakten we kennis met de dranken uit verschil-
lende landen en leerden we wat de omgeving doet met de smaak. De tweede vrijdag 
bracht ons een case study: drie keer dezelfde whiskey op verschillende leeftijden, oftewel: 
wat doet leeftijd met een whiskey? Echte liefhebbers die zich van te voren hadden opge-
geven voor beide proeverijen konden naar huis gaan met een, naar het schijnt, prijswin-
nend whiskeyglas. De promotie (via posters, flyers, website en e-mail) is goed verlopen, 
daar het FUF-hok op twee vrijdagen (sowieso niet de makkelijkste dag om een activiteit 
te plannen) bomvol zat. Chapeau, heren.

Symposium: ‘40 jaar A Theory of Justice’
Data:
Opkomst: 20
Commissieleden: 5
Datum: 14 juni
Kosten: deelname was gratis, kosten voor catering en cadeautjes zijn uiteindelijk in de 500 
euro gelopen, een bedrag dat we gelukkig wel konden lijden.
Opmerkingen:
Laat me beginnen te zeggen dat de opkomst bij het symposium tegenviel. De grote boos-
doeners zijn hier waarschijnlijk geweest ten eerste de promotie, die veel te laat op gang 
kwam, en ten tweede de inplanning (van 13:00 tot 18:00 uur was een te lange duur voor 
een activiteit, veel mensen zijn hierom waarschijnlijk afgehaakt). Dat gezegd hebbende 
was het symposium zelf, dankzij de sprekers, een erg interessant en geslaagd evenement. 
Bert van den Brink gaf een lezing over de context van Rawls’ werk: waarom is Rawls zo 
belangrijk, wat maakt hem tot de politiek-filosofische denker bij uitstek? Iris van Domse-
laar van de UvA sprak daarna over een aspect van Rawls werk dat vaak onderbelicht bli-
jft voor ons filosofen: de rechtsfilosofie. Tenslotte sloot Ronald Tinnevelt de dag af met 
een lezing over Rawls gedachtegoed m.b.t. mondiale rechtvaardigheid en overeenkomsten 
en parallellen met zijn theorie van justice as fairness.

Docentendiner
Data:
Aantal aanwezige docenten: 11
Commissieleden: 4
Totale kosten: ?
Datum: donderdag 23 juni 2011
Opmerkingen:
Promotie:
Het docentendiner zou eerst op een eerdere datum plaatsvinden: 19 mei. Het aantal aan-
meldingen voor die datum was vrij laag (8) en daarom is besloten het diner te verzetten. 
De commissie heeft zich extra ingezet om de promotie voor de nieuwe datum goed te 
krijgen. Hiervoor is een aantal dingen gedaan:
Een initiële uitnodiging
Bert van den Brink vragen om docenten aan te moedigen te komen (uiteindelijk heeft 
Teun Tieleman ook een ‘scherpe’ (aldus Bert) mail rondgestuurd)
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Een bezoek aan alle docenten waarbij zij persoonlijk werden uitgenodigd met een flyer
Een herinneringsmail enkele dagen van tevoren
Tussendoor alle reagerende docenten aanmoedigen om hun collega’s uit te nodigen
Studenten die bepaalde leraren beter kennen vragen die leraren persoonlijk uit te nodigen
Dit samen heeft ervoor gezorgd dat er een redelijke opkomst was: 11 docenten en twee 
afmeldingen van docenten die op het laatste moment niet konden. In totaal werd er van 
ongeveer 20 verschillende docenten en aio’s een reactie ontvangen, of dit een indicatie is 
voor hoe erg het diner speelde, zal blijken in de volgende jaren.

Datum:
Teun Tieleman gaf aan dat het laat in het jaar vrij druk is voor docenten. Een diner ee-
rder in het jaar zou wellicht op een hogere opkomst kunnen rekenen.

Locatie:
Het diner was bij Rebecca thuis. Dit was bijzonder praktisch: het was bereikbaar, de 
ruimte was groot genoeg en gezellig, er was een balkon en genoeg tafelruimte. 
Rebecca en haar huisgenoten hebben een bosje bloemen gekregen van de commissie als 
bedankje.

Kosten:
De kookcommissie had dit jaar een vrij ruim budget: 150€ van de FUF (tegen 100€ vo-
rig jaar) en 10€ per docent. Er is iets over het budget heen gegaan (enkele Euro’s), maar 
gezien de huidige financiële status is dat geen probleem.

Eten:
Er is gekozen voor voornamelijk vegetarische gerechten (al bleken er uiteindelijk maar 
twee vegetariërs te komen) en één carnivorisch gerecht (steak door het hart). De reacties 
op het eten waren allemaal positief: iedereen vond het lekker en sommige docenten heb-
ben meerdere keren aangegeven dat ze het eten goed vonden en meer dan genoeg hadden 
gegeten.

Commissie:
De commissie zelf heeft het diner als soepel lopend ervaren en was uiteindelijk moe, 
maar voldaan.

Toneelgroep, opvoering van Die Physiker
Data:
Opkomst: in totaal 220
Commissieleden: de toneelgroep telt 9 mensen
Totale kosten: 154,00
Datum: 24 en 25 juni
Opmerkingen:
Eén FUF-veteraan merkte na afloop van de eerste voorstelling op dat de toneelgroep al 
een lange weg heeft afgelegd sinds haar eerste opvoering. Voor twee volle zalen voerde 
de toneelgroep onder de regie van Iris Zwart het toneelstuk Die Physiker van Friedrich 
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Dürrenmatt op. Het acteren was spetterend, het toneelstuk verbluffend en de ervaring 
super. Alles leek, in ieder geval voor iemand die niets aan de organisatie heeft gedaan, 
vlekkeloos geregeld, de locatie in Parnassos was prettig en er was ook een leuke borrel 
achteraf. Mijn favoriete cameo was die van docenten Paul Ziche, Piet Steenbakkers en 
Ernst-Otto Onnasch die hun gezichten lieten zien als de kinderen van de waanzinnig 
geworden natuurkundige Möbius.

Eindejaarsbarbecue
Data:
Opkomst: 38
Commissieleden: n.v.t.
Totale kosten: 452,32
Datum: 1 juli
Opmerkingen:
De laatste activiteit van het academisch jaar bracht voor het bestuur toch nog wat stress 
op de valreep. Gedoe rondom de locatie op de Uithof heeft het bestuur uiteindelijk laten 
beslissen de locatie van de barbecue te verplaatsen naar de Ina-Boudier Bakkerlaan. Nadat 
zaken zoals de bestelling van Albert en andere logistieke obstakels waren opgelost, kon 
het feest dan toch uiteindelijk los barsten. Geluidsoverlast bleek gelukkig niet zo’n groot 
probleem als verwacht, dit was mede te danken aan een huisfeest dat praktisch naast de 
barbecue werd georganiseerd. Ook was er een fijne meevaller te danken aan OGD, die 
ons wilde sponsoren voor 100 euro. Dankzij hen hebben we daarom ook nog wat sterke 
drank gratis kunnen aanbieden. Een meevaller die wellicht de ochtend erna ook als een 
tegenvaller werd ervaren. Jammer detail: de barbecue ging, niet zoals voorgaande jaren, 
niet tot in het ochtendgloren door.


