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1. Voorwoord 
 

Geachte lezer, 

 

Dit is het jaarverslag van het bestuursjaar 2012-2013 van de Faculteitsvereniging van Utrechtse 

Filosofiestudenten (hierna: FUF). In dit jaarverslag zullen wij verslag uitbrengen van het afgelopen jaar en 

het evalueren naar aanleiding van het beleidsplan wat we aan het begin van het jaar hebben 

gepresenteerd op de vorige wissel-ALV, waarop wij als bestuur zijn gekozen en aangesteld. Wij wensen u 

veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Naomi Mak – Voorzitter 

Maarten Jansen – Secretaris 

Maarten Sesink – Penningmeester 

Petra de Graaf – Commissaris Intern 

Peter van Belkom – Commissaris Extern 
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2. Algemene Informatie 
 

Naam vereniging/stichting: Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten 

Gekoppeld aan opleiding: Wijsbegeerte 

Postadres: Janskerkhof 13a k1.06, 3512 BL Utrecht  

Vestigingsadres: Drift 21, k2.07, 3512 BR Utrecht  

Mail/website: FUF@phil.uu.nl / http://fuf.phil.uu.nl 

Telefoon: 030-2536071 

Oprichtingsdatum: 10 Mei 1990 

Openingstijden bestuurskamer: ma, di, wo, do, vr: 12:30-22:00, gesloten op onderwijsvrije dagen 

Bestuursleden en bijbehorende functies: 

 Naomi Mak, Voorzitter 

 Maarten Jansen, Secretaris 

 Maarten Sesink, Penningmeester 

 Petra de Graaf, Commissaris Intern 

 Peter van Belkom, Commissaris Extern 

Commissies en commissieleden: 

 Dryadecommissie (5 leden) 

 Feestcommissie (5 leden) 

 Filosofisch café commissie (3 leden) 

 Merchandise commissie (6 leden) 

 Open podium commissie (4 leden) 

 Gala commissie (3 leden) 

 Kookcommissie (7 leden) 

 Cultuurcommissie (5 leden) 

 Sportcommissie (4 leden) 

 Reiscommissie (5 leden) 

 

Aantal leden: 311, peildatum: 19 September, 2013 

 

mailto:FUF@phil.uu.nl%20/
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3. Realisatie beleidsplan 
 

Doelstellingen 
 

Formeel 
In het beleidsplan hadden we ons voorgenomen om de studiegerelateerde activiteiten (fora, symposia, 

etc.) veel aandacht te schenken en veel te promoten onder de leden. Dit heeft het gewenste effect 

opgeleverd: de studiegerelateerde activiteiten zijn het hele jaar door goed bezocht. 

Daarnaast wilden we graag meer ruimte in de kast maken voor boeken en werken van docenten. We 

hebben inderdaad ruimte gemaakt in de boekenkast en er zijn veel nieuwe boeken aangeschaft. Docenten 

hebben hun werk aangeboden voor een plekje in de FUF-boekenkast en dat hebben we ze gegeven. 

Ten derde hadden we een oud plan opgepakt, namelijk dat van het papercollectief. Het papercollectief 

zou leden een kans moeten geven om elkaars papers te bekijken en zo van een peer-review te voorzien. 

Uiteindelijk hebben we dat plan moeten opgeven. De FUF mag geen onderwijs geven, mag geen taken van 

het departement overnemen en kan geen garantie voor een goed paper(cijfer) geven. Bij het 

papercollectief is het niet overduidelijk dat er geen sprake is van die zaken, de FUF zou zich wat dat 

betreft op dun ijs begeven. Daarom hebben we dit plan niet doorgezet en adviseren we er tegen. 

Ten vierde waren we van plan een studiedag te organiseren, waarbij we studenten zouden kunnen 

informeren over de mogelijkheden die hun studie bevat, in een departement-ondersteunende rol. Dit is 

niet van de grond gekomen, voornamelijk omdat de medewerkers van het departement waarmee we 

hiervoor zouden moeten samenwerken het erg druk hadden. Desondanks adviseren we het volgend 

bestuur dit volgend jaar weer op te pakken. Dan is het immers meer van toepassing vanwege de 

veranderingen in het curriculum die plaats hebben gevonden. 

Met de boekenleverancier waren erg veel problemen dit jaar. Er waren veel te late leveringen en 

verkeerde leveringen. Dit leverde veel klachten van de studenten op. Hierdoor hebben we, als bestuur, 

besloten om een andere leverancier te zoeken om de boeken voor onze leden te leveren. The Book 

Depository is een optie die ons erg aanspreekt. 

Ten slotte hadden we ons voorgenomen het goede contact met de docenten te proberen te behouden. 

Hoewel dit lastig was doordat we niet meer met de verenigingskamer in hetzelfde gebouw als de 

docenten zitten, hebben we goed contact met de docenten kunnen onderhouden. Veel docenten zijn 

redelijk actief betrokken bij het reilen en zeilen van de FUF. Bovendien moet de post opgehaald worden in 

het gebouw waar de docenten hun kantoren hebben. 

Hier volgen verslagen van alle formele activiteiten die we georganiseerd hebben: 

Symposium 

Datum: 2 November 

Aanwezigen: 20 

Op het symposium over Frege spraken drie deskundige wijsgerige logici, te weten onze eigen prof. dr. 

Albert Visser, een collega uit Leiden, prof. dr. Göran Sundholm en helemaal uit Hamburg prof. dr. 
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Wolfgang Künne. Het symposium was open voor allen, maar specifiek bedoeld voor gevorderde 

bachelorstudenten en masterstudenten en werd gehouden in de Belle van Zuylenzaal in het 

Academiegebouw. De opkomst oversteeg de verwachtingen flink en de hele zaal zat vol. Het symposium 

had tot doel het verdiepen van de kennis van belangstellende studenten en het creëren van de 

mogelijkheid tot een academisch hoogstaande discussie over logisch-technische vraagstukken uit Frege. 

Gezien het internationale karakter van sprekers en de doelgroep werd het symposium in het Engels 

gehouden. Clint Verdonschot opende en leidde het symposium en gaf allereerst prof. dr . Visser het 

woord. Daarna kreeg prof. dr. Sundholm de kans om te reageren en als laatste was het woord aan prof. 

dr. Künne. Tussendoor waren er steeds mogelijkheden voor de professoren en andere toehoorders om 

vragen te stellen en aan het einde was er ruimte voor meer discussie, die ruimte werd zeer goed benut. 

Achteraf werd er in een nabijgelegen café nog een borrel gehouden. De opkomst was zoals vermeld een 

groot succes, de organisatie verliep soepel en de betrokkenen waren te spreken over de inhoud en het 

niveau van het symposium. 

Forum over feministische filosofie 

Datum: 10 December 

Aanwezigen: 24 

Het eerste forum van ons bestuursjaar ging over feministische filosofie met Laurie Koekenbier, die net 

klaar is met haar bachelor Wijsbegeerte en begonnen met haar master ‘Comparative Women’s Studies’, 

als spreker. Het eerste forum was een studentenforum. Wij waren erg tevreden met de opkomst bij dit 

forum, er waren namelijk 24 aanwezigen. Het geboekte werkgroepzaaltje zat dus goed vol. Allereerst 

introduceerde Laurie, op zeer duidelijke wijze, de basisprincipes van de feministische filosofie aan ons. 

Vervolgens ging zij dieper in op verschillende perspectieven en ontwikkelingen binnen deze stroming van 

de filosofie en hoe deze zich steeds weer opnieuw uit moet vinden. Na haar verhaal, wat ongeveer een 

uurtje duurde, was er ruimte voor vragen en discussies en daar werd door de deelnemers flink gebruik 

van gemaakt. Na afloop vervolgde dit zich in een nabijgelegen café, namelijk de Tilt. 

Filosofisch café: Voetbal 

Datum: 15 Januari 

Aanwezigen: 24 

Het eerste filosofisch café van het jaar had als onderwerp voetbal. Gezien het filosofisch café docenten de 

kans biedt over hun hobby's op een filosofische wijze te spreken, was het een kwestie van tijd voordat 

voetbalfanaat Jan Vorstenbosch de kans schoon zou zien om zijn passie te propageren. Jan sprak vol vuur 

over wat het voetbal voor hem heeft betekend in zijn (intellectuele) leven en las enkele passages voor uit 

het boek wat hij aan dit onderwerp had besteed en op diezelfde avond ook te koop aanbood. Marcus 

Duwell leverde op karakteristieke wijze de broodnodige Germaanse ontnuchterende nuancering aan, wat 

een stevig debat ten gevolge had. 

Helaas was de opkomst iets minder hoog dan van te voren gewenst was. Dit had te maken met de hevige 

sneeuwval, die de bewegingsvrijheid van enkele gegadigden stevig inperkte. Naast de beperkende factor 

van het weer, was er geen facebookevent aangemaakt, wat de bekendheid van het evenement niet goed 

heeft gedaan.  Desalniettemin zat het publiek dat via de andere kanalen van de FUF wel op de hoogte was 

van het evenement en wel door de sneeuw was geploegd er warmpjes bij, overspoelt als zij werden door 

de warmte van de sprekers.  

Het studentenbetoog werd ditmaal geleverd door Wijcher van Dijk, die een geldachtenexperiment uit een 

zette over de ongelukkige delegatie astronauten die met elkaar opgescheept zouden zitten in een klein 
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ruimtestation op Mars. Wijcher sprak op zijn gebruikelijke energieke en charismatische wijze, en leverde 

daardoor een onmisbare bijdrage aan een vrolijke, doch ook serieuze (met name tijdens het debat tussen 

Jan en Marcus) avond. 

Filosofisch café: Technologieverslaving 

Datum: 2 April 

Aanwezigen: 29 

Het filosofisch café is bedoeld om studenten en docenten dichter bij elkaar te brengen. Dit wordt gedaan 

door docenten te laten vertellen over hun hobby, met een filosofisch insteek, natuurlijk. Vooraf wordt er 

meestal een praatje gehouden door een student over wat hem of haar opvalt aan de universiteit. Clint 

Verdonschot had het deze keer over het slagveld dat de Research Master heet. Ditmaal was het de beurt 

aan Joel Anderson (docent van onder andere de cursussen ‘Filosofie van de geest’ en ‘Posities in de 

sociale filosofie’) met als onderwerp zijn technologieverslavingen in het kader van ‘Pimp my workflow’. Hij 

besprak zijn grote liefde voor Apple (en bepaalde bijbehorende apps) en zijn interesse in het idee om het 

lichaam en materiële objecten te zien als ‘extension of the brain’. Op die manier wilde hij al zijn 

elektronica en programma’s, zijn ‘extensions’, perfect laten functioneren, waardoor hij beter en fijner zou 

kunnen werken. Dat verklaart het thema ‘Pimp my workflow’. Een reactie werd gegeven door een andere 

docent, namelijk Rutger Claassen. Hij beargumenteerde dat Joel Anderson helemaal doorgeslagen was in 

zijn ‘Pimp my workflow’-drift en dat zijn technologieverslaving uiteindelijk alleen maar tegen hem zou 

werken omdat het creativiteit doodt en de focus van het échte belangrijke, uiteraard de filosofie, af 

houdt. Een echte filosoof zou, volgens hem, zich daar niet zoveel mee bezig moet houden en gewoon met 

een boek in een stoel moet zitten. Uiteindelijk konden de twee een soort van consensus bereiken in het 

midden van elkaars uiterste opvattingen. Het filosofisch café werd gehouden in het Louis Hartlooper 

Complex en er was bijna 30 man aanwezig, inclusief enkele docenten. 

Studiereis naar Edinburgh 

Datum: 14 – 20 April 

Aanwezigen: 24 

De jaarlijkse studiereis had dit jaar als eindbestemming de hoofdstad van Schotland: Edinburgh. De FUF is 

per boot afgereisd naar de stad waar David Hume geboren, getogen en gestorven was, hij heeft er ook 

gestudeerd. Op de eerste dag hebben we een zeer uitgebreide en informatieve stadswandeling gelopen 

onder leiding van een lokale gids. Dit gaf een goede basis en eerste kennismaking met de stad, wat de rest 

van de reis goed van pas kwam. Na die wandeling hebben we the Wristers’ Museum bezocht, waar we 

veel te weten zijn gekomen over de levens en carrières van de drie Schotse schrijvers Burns, Scott en 

Stevenson. De volgende dag hebben we een tour over de campus van de University of Edinburgh gelopen. 

De informatie voor die tour was afkomstig van de site van de universiteit. Eigenlijk was het plan om een 

rondleiding te krijgen van een lid van het departement van filosofie in Edinburgh, maar op het laatste 

moment ging dat niet door omdat daar op dat moment toch niemand beschikbaar voor was. Doch, het 

bleek een informatieve en interessante tour te zijn. De volgende activiteit in het programma was een 

college van Dr. Alasdair Richmond over ‘the Philosophy of Time Travel’. Aangezien er geen cursussen over 

dat onderwerp in Utrecht aangeboden worden, was dit college een unieke ervaring voor iedereen. 

Op de derde dag hebben we Edinburgh Castle bezocht, een prachtig bouwwerk midden in de stad, 

gebouwd op een gedoofde vulkaan, vol met geschiedenis, een echte “must-see”. Daarna hebben we 

geluncht en Arthur’s Seat beklommen. Hoewel het technisch gezien geen berg is, is Arthur’s Seat toch een 

stevige heuvel! Het was een flinke klim naar de top maar het gevoel van gezamenlijke overwinning 

heerste alom.  



 

7 

 

Op de vierde dag van de reis was niets ingepland om de studenten de kans te geven op hun eigen manier 

te genieten van de prachtige stad waar zij zich in bevonden. Op de vijfde dag zijn we met de groep naar 

the National Gallery geweest, waar wij een prachtige collectie neoklassieke kunstwerken hebben mogen 

bekijken. Met een laatste gezamenlijke avondmaaltijd hebben we de reis in Edinburgh afgesloten. Met 

tevredenheid in het hart werd de laatste hap Hagis naar binnen geschoven en nam men afscheid van 

Schotland en Edinburgh om de volgende morgen de boot terug naar huis te bestijgen. 

Philosophers‘ Rally 

Datum: 16 – 17 Mei 

Aanwezigen: 127 

De Philosophers’ Rally is geen activiteit van de FUF zelf, maar gezien de grootte van de activiteit en de 

relevantie voor de FUF, is het toch fijn om een kort verslagje van dit evenement in het jaarverslag terug te 

zien. 

De Philosophers’ Rally 2013 is op alle vlakken erg geslaagd geweest. Het congres bestond uit twee 

onderdelen: enerzijds presenteerden bachelor-, master-, PhD-studenten hun onderzoek in 

workshopsessies en ontvingen feedback van de aanwezige medestudenten, stafleden en overige 

bezoekers. De kwaliteit van de voordrachten was over het algemeen goed en de discussies interessant – 

zowel de studenten die een presentatie hielden als diegenen die alleen als toeschouwer kwamen waren 

erg enthousiast. Naast de workshopsessies vonden er keynote sessies plaats in de Janskerk: er waren vier 

Chinese Professoren die over verschillende vakgebieden binnen de Chinese filosofie spraken, waarop vier 

Westerse Professoren een ‘tegenlezing’ of reactie uit Westers perspectief brachten. Dit onderdeel was 

eveneens ontzettend geslaagd: het was de eerste keer dat in Nederland op deze schaal Chinese en 

Westerse perspectieven  met elkaar in relatie zijn gebracht – het waren zeer vruchtbare discussies en de 

aanwezigen evenals de (Chinese) keynote sprekers waren laaiend enthousiast.  

Aangezien het congres in feite uit twee delen bestond, is het belang van de bijeenkomst ook op twee 

manieren te evalueren. Met betrekking tot de studentenpresentaties was de voornaamste doelstelling 

interessante mensen bij elkaar te brengen: studenten (beginnend en gevorderd) de mogelijkheid geven 

hun onderzoek te presenteren en een meer inzichtelijk idee te geven wat er aan andere faculteiten 

Wijsbegeerte in Nederland – en in sommige gevallen ook buitenland – gebeurt. De invulling van deze 

doelstelling is ruim geslaagd: wij hadden sprekers uit Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht; België, 

Engeland en zelfs uit Roemenië en Turkije.  Met betrekking tot de keynote sessies was het voor de meeste 

aanwezigen een eerste kennismaking met Chinese filosofie; wij vernamen van vele bezoekers dat ze het 

spannend en vernieuwend vonden kennis te nemen van zulks een ander perspectief. Bovendien waren de 

aanwezige Chinese en Westerse professoren erg geboeid door de ontstane discussie – en wordt, naar 

aanleiding van de in dit congres, vanuit beide kanten verkend hoe een meer structurele samenwerking in 

de toekomst gerealiseerd kan worden. Mogelijke ideeën zijn het organiseren van een Engelstalige 

summer school in Beijing volgend jaar,  evenals het opzetten van een verkort bachelorprogramma voor 

Chinese studenten hier – met als doelstelling ze in één van onze masterprogramma’s of zelfs uiteindelijk 

in een PhD-positie hier te laten doorstromen. 

Tot slot nog een evaluatief woord over de bezoekers en de verdere organisatie: Er waren uiteindelijk 127 

aanmeldingen per dag (incluis sprekers), waarvan ongeveer rond de 110 bezoekers per dag zijn gekomen. 

Deze bezoekers kwamen ook van andere universiteiten in Nederland, van niet-universitaire filosofische 

platforms (zoals ISVW en Stichting Filosofie OostWest) en ook enkelen puur uit interesse. We hebben bij 

navragen alleen maar positieve geluiden gehoord over zowel de inhoud als organisatorische zaken. Over 

dit laatste, het organisatorische aspect, kunnen wij als commissie ook zeer tevreden zijn, daar er geen 
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grote problemen zijn opgetreden tijdens het congres en alle kleine problemen overkomelijk zijn geweest 

nog voordat bezoekers of sprekers last ervan hebben ondervonden. Al met al was het, ons inziens, een 

doorslaand succes. 

Studiedag 

Datum: 24 Mei 

In ons beleidsplan hebben we geschreven dat we een dag wilden organiseren waarop filosofiestudenten 

voorlichting konden vergaren over hoe zij hun studie kunnen inrichten. Daarbij hadden we, bijvoorbeeld, 

in gedachten voorlichting te verzorgen over studeren in het buitenland of cursussen te evalueren. Dit plan 

is uiteindelijk niet van de grond gekomen omdat we hierover niet op tijd contact met het departement 

kregen. De studiecoördinator had het erg druk met de vernieuwingen in het curriculum. Door die 

veranderingen was de timing van dit plan ook allicht een beetje ongelukkig. Misschien is dit een idee voor 

een volgend bestuur om op te pikken. Uiteindelijk hebben we wel het departement ondersteund door 

studenten te laten spreken op de voorlichting voor de eerstejaars over het vervolg van hun studie. 

Introductiekamp 

Datum: 4 – 6 September 2013 

Deelnemers: 40 

Aan het eind van ons bestuursjaar maar aan het begin van het academisch jaar 2013-2014 heeft het 

introkamp plaats gevonden. Het thema van het kamp was “Grote Goden”. Dit  jaar waren er relatief veel 

aanmeldingen voor de voltijd studie Wijsbegeerte, ook voor het introkamp waren er veel aanmeldingen. 

Met behulp van diverse spellen hebben de deelnemers kennis kunnen maken met de filosofie, de studie, 

de FUF en elkaar. De groep deelnemers was groot, gezellig en gemotiveerd en de commissie kreeg veel 

positieve feedback van hen aan het eind van het kamp.  

Informeel 
De FUF heeft een belangrijk sociaal aspect, dat is ook dit jaar weer gebleken. De prettige sociale sfeer 

binnen de FUF zorgt ervoor dat we flink wat actieve leden hebben. De verenigingskamer is het afgelopen 

jaar druk bezocht. De bezoekersaantallen zijn een klein beetje gedrukt door het verbod van de huisvesting 

op consumpties en toegang tot het dak onder ons raam. De maandelijkse borrels zijn ook druk bezocht, 

gemiddeld 35 man, en de nieuwe stamkroeg, Jan de Winter, viel bij de meesten in de smaak. We hebben 

elke week één (soms twee) activiteit of evenement gehad, deze frequentie beviel ons goed. De goed 

gevulde commissies en groepen functioneerden allemaal, behalve één, de sportcommissie, naar behoren. 

Hierover kunt u meer lezen bij de speerpunten van de Commissaris Intern.  

Er zijn genoeg feesten geweest: één per periode. Het oktoberfeest, het feest wat bedoeld is om 

eerstejaars met hun docenten kennis te laten maken, was drukbezocht en daarmee een succes. Ook het 

MidYearsUitje, het weekendje weg halverwege het jaar bedoeld voor ontspanning en binding tussen 

studenten, telde 30 deelnemers en was een ontzettend leuk en geslaagde activiteit. De Dies Natalis, de 

verjaardag van de FUF, is weer succesvol, met 30 aanwezigen, met een vrolijke picknick gevierd. De 

EindejaarsBBQ, de andere jaarlijkse FUF picknick was ook geslaagd. De FUF heeft ook dit jaar weer de 

behoefte van de leden naar sociale informele activiteiten bevredigd, het waren leuke gezellige en 

drukbezochte activiteiten. De liftwedstrijd is alleen uitgesteld naar het begin van het volgende jaar. Dat 

komt omdat de organisatie in eerste instantie in het begin van het jaar in de soep liep door te weinig 

voorbereiding. Daarna hadden we het verzet naar het eind van het jaar. Alleen de agenda was zo vol dat 

het qua planning niet lukte. Met onze ervaringen gaat de organisatie aan het begin van het volgende jaar 

vast makkelijker. 
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Hier volgen verslagen van alle informele activiteiten die we georganiseerd hebben: 

Filmmiddagen/gamemiddagen 

Frequentie: ongeveer één per blok 

Aanwezigen gemiddeld: 9 

De filmmiddagen zijn dit jaar goed van de grond gekomen. Hoewel de opkomst niet altijd denderend was, 

is het concept goed bij de leden aangekomen. Het filmcollectief kiest per zitting één overkoepelend 

thema uit. Ideale kans om eens hoogte te nemen van onbekendere films die de aandacht eigenlijk wel 

verdienen! Eén filmmiddag had wel een erg speciaal karakter. Voormalig ‘docent van het jaar’ prof. Dr. 

Paul Ziche had een film uitgekozen die een grote indruk had achter gelaten toen hij deze voor het eerst 

tijdens zijn studentenjaren bekeek: ‘Die Ehe der Maria Braun’, geregisseerd door de onmogelijke figuur 

Rainer Werner Fassbinder. De film werd ingeleid door dhr. Ziche zelf en afgesloten met een inhoudelijke 

en interessante discussie. De interpretaties van deze film verschilden erg van elkaar: genoeg voer voor 

een goed gesprek! 

Maandelijkse borrels 

Frequentie: één keer per maand 

Aanwezigen gemiddeld: 32 

Onze samenwerking met de Mick 'o Connells is ten einde gekomen en wij hebben dit jaar er voor gekozen 

om onze borrels op een andere locatie verder te zetten: de Jan de Winter. Ofschoon wij nog geen 

profijtelijke deal uit onze nog prille samenwerking hebben weten te slepen, lijken de leden vooralsnog 

tevreden met de locatie. Momenteel wordt er nog onderhandeld over een mogelijke kortings- of 

sponsordeal. 

Het grote voordeel van de Jan de Winter als locatie ten opzichte van de Mick 'o Connells is dat wij in de 

kelder een plek hebben die écht voor onszelf is en waar geen buitenstaanders zich per ongeluk bij kunnen 

voegen. In de kelder heerst een hechte, intieme sfeer – qua grootte is de zaal wellicht iets te ruim, maar 

dat probleem lossen wij uiteraard liever op door er meer mensen in te krijgen. 

Theemiddagen en supersapdagen 

Frequentie: Elk blok één 

Aanwezigen gemiddeld: 7 

“Symposium, theemiddag; dat klinkt allemaal suf, maar ondertussen worden jullie allemaal toch lid van de 

FUF” – deze zin uit het FUFlied kunnen de meeste leden nog stom opdreunen. Vorig jaar was de 

theemiddag echter vervangen door de studybreak: dit jaar kozen wij om deze wijziging terug te draaien 

en weer theemiddagen te organiseren. De theemiddagen zijn dit jaar echter niet altijd even goed bezocht. 

Een simpele vrijdagmiddag die eigenlijk hetzelfde is als iedere andere middag – aangezien er altijd thee 

beschikbaar is voor de leden – is wellicht niet voldoende om de leden te lokken. Toen er ook 

geëxperimenteerd werd met roze koeken en taarten, kwam dit de opkomst ten goede. Zo zijn we aan het 

experimenteren geslagen en hebben we klassieke elementen zoals de SUPERRRRRRRR-sap(dag) aan de 

formule toegevoegd. We adviseren het volgend bestuur dit experimenteren door te trekken. Een kekke 

quichemiddag of een brabanste bolussen voor bollebozen middag zou ook zeker niet misstaan. 

Whiskeyproeverijen 

Frequentie: twee keer dit jaar 

Aanwezigen gemiddeld: 17 
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Met deze activiteit heeft de FUF een bijeenkomst van FUF-leden met een gedeelde hobby gefaciliteerd. 

Die hobby was natuurlijk whiskey. Één FUF-lid dat verstand heeft van Whiskey, heeft de whiskeys 

uitgekozen en ingekocht. Er is geproefd, haggis gegeten en de flessen waaruit geproefd was, zijn aan het 

eind van de avond geveild. Dit was een activiteit wat relatief weinig voorbereiding door het FUF-bestuur, 

nodig had om een goed resultaat op te leveren. De whiskeyproeverijen waren dit jaar redelijk druk 

bezocht en goed in de smaak gevallen bij de leden. 

De commissiemarkt 

Datum: 11 Oktober 

Aanwezigen: 29 

De commissiemarkt werd dit jaar, in tegenstelling tot de jaren hiervoor, niet op het introkamp gehouden. 

Dit hebben wij gedaan om de tweedejaars die nog niet actief geworden waren in commissies de kans te 

geven ook naar deze markt te komen, maar vooral om de eerstejaars niet te overladen met informatie in 

die eerste week. De commissiemarkt werd georganiseerd door het bestuur en bleek een groot succes: 

rond de dertig man kwam langs om naar de voorlichting over commissies en commissiewerk te luisteren. 

De voorlichting werd gegeven door leden die eerder in de betreffende commissies gezeten hadden. Dit 

gebeurde allemaal onder het genot van een hapje en een drankje. Aan het einde van de dag, toen ook de 

laatste aanmeldingsmailtjes van mensen die er helaas niet bij konden zijn binnenkwamen, waren alle 

commissies, groepen en collectieven van de benodigde leden voorzien. 

Oktoberfeest 

Datum: 25 Oktober 

Aanwezigen: 78 

Het Oktoberfeest is één van de eerste activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van het nog maar 

net geïnstalleerde bestuur vielen. Met deze activiteit proberen we de eerstejaars, onder het genot van 

een drankje in een gemoedelijke sfeer,  in contact te brengen met ons zeer gewaardeerde docententeam. 

De Oktoberfeestcommissie had voor deze editie voor twee thema’s gekozen: Paradox en Absurd. Op het 

feest zelf liepen er mensen in de wildste outfits rond. We zagen bijvoorbeeld de leugenaarparadox 

voorbijkomen en er liep een heuse Commissaris Kerstboom rond. Naast het feestgedruis was er ook 

genoeg ruimte vrijgemaakt voor een meer inhoudelijke, maar allerminst stoffige, kennismaking met de 

opleiding. Leden Düring en Van Gils hadden daarvoor, verkleed als Engelen der Decadentie, een luchtige 

quiz voorbereid. Nadat de winnaars bekend waren gemaakt, kon de avond verder gaan met het jaarlijks 

terugkerende moordmysterie, uitgebeeld door prof. dr. Marcus Düwell en dr. Katrien Schaubroeck. Ter 

afsluiting van het formelere programma oefenden we een traditionele Belgische kringdans.  

Commissieaftrap 

Datum: 1 November 

Aanwezigen: 16 

Aan het begin van het jaar organiseerde het bestuur een etentje met twee belangrijke doelen. Ten eerste 

wilden wij een iedereen die zich dit jaar voor de vereniging, via één van onze commissies, wilde inzetten 

laten weten dat wij die inzet erg waarderen. Ten tweede is het altijd goed elkaar wat te leren kennen in 

een informele setting, voor je op een serieuzere noot moet samenwerken. Nu kent een groot deel van de 

actieve kern van leden elkaar natuurlijk al redelijk maar toch is het fijn om nog even samen te komen. De 

tweede reden was dus om zowel binnen de commissies, als tussen commissies en tussen het bestuur en 

de commissies een goede sociale band te creëren en/of behouden. Daarnaast kunnen zo nieuwe actieve 

leden binnen de sociale structuur van de vereniging goed hun plek vinden. Omdat niemand van het 
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bestuur groot genoeg woont om (een groot deel van) de FUF-commissieleden te ontvangen, mochten wij 

gebruik maken van de huiskamer van voormalig voorzitter Clint Verdonschot, dank daarvoor. De grote 

pannen soep vielen in de smaak evenals het bier. Er werd geklets, gelachen en er werden spelletjes 

gespeeld; de verhoopte binding was een feit. 

Cultuuractiviteit: Origamimiddag 

Datum: 20 November 

Aanwezigen: 11 

Een andere cultuuractiviteit met het oog op de actievere houding met betrekking tot kunst en cultuur was 

de origamimiddag aan het begin van het jaar. Naast de doelen die genoemd werden bij de schildermiddag 

van sociale binding, en het ontwikkelen van creativiteit en kennismaking met kunsten op het praktisch 

vlak had deze activiteit ook nog een beetje het doel het verenigingsjaar in gang te zetten. Als één van de 

eerste activiteit van ons bestuur was het goed te zien dat er op zeer korte termijn toch een opkomst van 

veertien man op afkwam. De commissie vroeg huidig KB-lid Filip Ferenc de activiteit te leiden en dat deed 

hij met enthousiasme. Er werden twee verschillende vormen gevouwen, wat, al zou je het niet zeggen, 

een middagvullende activiteit werd. Van tevoren was er voor voldoende materiaal gezorgd en er werd 

wat fris meegenomen uit het hok. De leden hadden het naar hun zin en de eerste cultuuractiviteit was 

een succes. 

Sportactiviteit: Bowlen 

Datum: 29 November 

Aanwezigen: 12 

De eerste en enige sportactiviteit die dit jaar georganiseerd was verliep ietwat rommelig. Dat is er 

waarschijnlijk aan te wijden dat de commissieleden weinig tot geen ervaring hadden met het werken in 

commissies. Naast de lange zoektocht naar een plek om na te borrelen, hebben de deelnemers hier 

waarschijnlijk niet veel van gemerkt. De stemming was goed en mensen hebben zich vermaakt. 

MidYearsUitje 

Datum: 25 – 27 Januari 

Aanwezigen: 30 

Het MidYearsUitje is een weekendje weg tussen het eind van blok 2 en het begin van blok 3, bedoeld om 

de FUF-leden een adempauze van al het studeren te geven en de saamhorigheid van de vereniging te 

vernieuwen. Dit jaar hebben we de leden naar Otterloo gestuurd. Van de heenweg hebben we een 

speurtocht gemaakt waarbij ze raadsels kregen die hen naar een bepaalde locatie leidden. Hierbij hebben 

we de deelnemers heen en weer naar Den Haag gestuurd, wat bij enkele deelnemers in het verkeerde 

keelgat schoot omdat zij geen studentenOV hadden. Op de halfjaarlijkse ALV is dit uitgepraat en opgelost, 

de FUF heeft de kaartjes niet vergoed omdat er verlies is gemaakt op het MidYearsUitje. Ondanks de 

omstreden heenreis was de rest van het weekend een succes. Er zijn spelletjes gespeeld, 

sneeuwballengevechten gehouden en er is gedanst en gezongen: een geslaagde binding! 

Het Dirty Disneyfeest 

Datum: 8 Februari 

Aanwezigen: 37 

Het Dirty Disneyfeest, onder de zinspreuk ‘get down & dirty with dombo’, werd gehouden met onze 

zustervereniging Incognito. Het was het eerste feest van ons bestuursjaar dat door de, in ons jaar 

gevormde, feestcommissie werd georganiseerd. Het vond plaats op 7 februari in de feestkelder genaamd 
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het K’sjot. Deze was helemaal versierd met posters van schaars geklede Disney figuren, ook hingen er 

vrolijke Disney slingers. Er werd muziek gedraaid door het DJ-duo Filip en Inge, een DJ van Incognito en 

nog een andere DJ van de FUF: Jakob Jan Kamminga. Als hapjes waren er tosti’s te koop. De FUF opkomst 

van het feest was flink groot, er waren rond de 40 FUF-leden, rond de 25 Incognito-leden en nog 10 

bestuursleden van andere verenigingen. Het totale bezoekersaantal kwam uit op 75 man. 

Gala 

Datum: 14 Maart 

Aanwezigen: 26 

Het gala werd dit jaar pas in maart gehouden. Dat kwam doordat we met twee andere verenigingen 

hebben samengewerkt, PAP en VOCUS. Hierdoor speelden er meerdere jaarplanningen mee in de 

planning. Het gala vond plaats in zalencentrum Utrecht-Zuid, een prachtige locatie, die we ook nog 

versierd hadden met een mooie ballonnenboog. Daaronder werden de gasten op de foto gezet door een 

fotograaf en later op de avond werden er stelletjes op ludieke wijze onder ‘getrouwd’. Het onder thema 

van het gala was namelijk ‘Las Vegas Wedding Chappel’. Er was telkens een lid, verkleed als priester, bezig 

om stelletjes voor één avond in de echt te verbinden. Op het gala waren 26 FUF-leden aanwezig, inclusief 

het bestuur. Het totale gastenaantal lag rond de 90 man.  

Voorafgaand aan het gala werden twee stijldansworkshops georganiseerd onder leiding van FUF-lid Joran 

van Leest, die ook nog een stijldansdocent is. In de eerste workshop werden Zuid-Amerikaanse dansen 

zoals de chachacha geleerd en de tweede workshop betrof de edele kunst van het ballroomdancing. Ook 

deze workshops werden goed bezocht, ze waren ieder goed voor zo’n 30 man. Op het gala zelf werd 

muziek gedraaid waarop de geleerde pasjes geoefend konden worden, maar later op de avond werd er 

ook wat populairdere muziek gedraaid. Dit werd gedaan door ons DJ-duo Filip en Inge, door een DJ van 

PAP en nog een andere DJ van de FUF: Jakob Jan Kamminga. Tijdens het gala werden er hapjes uitgedeeld 

aan de gasten. 

Open podium 

Datum: 21 Maart 

Aanwezigen: 58 

Dit jaar, anders dan voorgaande jaren, besloot de commissie om het jaarlijkse Open Podium in de 

Starsound, en niet in de dB's te houden. Hoewel beide locaties ietwat uit het centrum liggen, viel de 

voorkeur op de Starsound vanwege haar aantrekkelijkere tarief en het feit dat de bar zich in dezelfde 

ruimte als het podium bevindt. Dit laatste was voor de commissie de doorslaggevende factor. In 

voorgaande Open Podia ontstond er altijd een heuse enclave bezoekers die rond de bar bleven hangen en 

zo dus een fiks aantal optredens moest missen. Dit keer echter bleef de zaal de hele avond propvol: zelfs 

toen het programma afgelopen was, bleef er nog een grote groep mensen achter, om te dansen. En wat 

een groep: de opkomst overtrof alle verwachtingen. Deze hoge opkomst, in samenspel met de lagere 

kosten, maakte dat er een overschot was op de begroting. Bij een volgend Open Podium zou de 

commissie, deze ervaring in acht nemende, kunnen overwegen de prijs naar beneden te halen. 

Over de kwaliteit én de kwantiteit van de optredens waren de bezoekers zeer tevreden. Er waren dit jaar 

maar liefst drie dichters, vijf muziek optredens, twee toneelstukjes, een foto tentoonstelling en een 

dansvoorstelling. Docent Jan Vorstenbosch vermaakte ons wederom weer met een lied en ook de 

muzikale optredens van de leden maakte diepe indruk. Met name de eerstejaars gaven toon van enorm 

creatief talent. 
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Door de hoeveelheid inschrijvingen die de commissie ontving heeft zij er voor gekozen om geen 

overkoepelend thema of een 'gimmick' te introduceren zoals voorgaande jaren wel eens is gedaan. De 

keuze om louter en alleen de acts te laten spreken viel in de smaak en kwam de diversiteit en kwaliteit 

van de acts ten goede. 

Iedereen, zowel de docenten, studenten als de introducés waren het er over eens: dit Open Podium was 

weer net ietsjes beter dan de vorige. Menig een sprak van 'de leukste activiteit van het jaar'; volgend jaar 

gaat het vast wéér net ietsjes beter: Slechter in muziek maken, toneel spelen en gedichten schrijven 

worden we zeker niet. Alleen maar beter. 

Het superheldenfeest 

Datum: 24 April 

Aanwezigen: 20 

Op 24 april werd, in samenwerking met Incognito, PAP en de Woolloomooloo het superheldenfeest 

gehouden. Dit gebeurde op initiatief van de Woolloomooloo, in het kader van het nieuwe idee van de 

Woolloomoooloo, namelijk de ‘College Tour’. Zij boden ons, samen met andere studieverenigingen, aan 

om een feest in de Woolloomooloo te houden, zonder kosten voor de verenigingen. Deze actie was 

opgezet in de hoop meer en afwisselend publiek voor deze studentendiscotheek aan te trekken. Op het 

superheldenfeest waren zo’n 20 FUF-leden maar zo’n 65 man in totaal, als je de leden van Incognito en 

PAP ook meetelt. Het feest werd gehouden in één van de ruimtes van de Woolloomooloo, in andere 

gedeeltes vonden ook nog andere feestjes plaats. De ruimte was leuk versierd met ballonnen in de 

kleuren van superman, posters van superhelden en kreten zoals ‘BOOM’ en ‘KAPOW’. 

Dies Natalis 

Datum: 2 Mei 

Aanwezigen: 30 

Met deze activiteit vieren wij, FUF-leden, de verjaardag van de FUF. Net als vorig jaar besloten wij op deze 

heugelijke dag in het Wilhelminapark neer te strijken om te genieten van het wederom mild geworden 

weer, de frisse lucht en het gekakel van de eendjes. Er waren hapjes en drankjes, het bestuur had quiches 

gebakken en een voetbal hield de sporters van het gezelschap bezig. Door een oven die trager dan 

verwacht was, kwam het eten met wat vertraging in het park aan. Desalniettemin was het een mooie, 

gezellige dag waarop de FUF’ers zich één voelden om de verjaardag van de FUF te vieren. 

Bungabunga feest 

Datum: 16 Mei 

Aanwezigen: 30 

Het Berlusconi's BungaBungafeestje werd samen met Albion, Hucbald en Art gehouden in de Grote 

Catacomben. De FUF’ers hebben de kans schoon gezien om hun meest ordinaire outfit uit de kast te 

trekken. Het feest viel in de lustrumweek van Art en was dan ook Art's lustrumfeest. In totaal zijn er 120 

gasten geweest, waarvan er ongeveer 30 lid waren van de FUF, een degelijke opkomst dus. 

Schilderen in het park 

Datum: 6 Juni 

Aanwezigen: 20 

De cultuurcommissie neemt graag haar leden mee in haar cultuurenthousiasme. Naast cultuuractiviteiten 

waarbij de ervarende en bestuderende houding van filosofiestudenten bevredigd wordt, is het ook altijd 
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een erg groot succes als we de leden uitnodigen zelf aan de slag te gaan in de kunsten. Het doel van deze 

activiteit is dus, naast het sociale en bindende aspect die elke cultuuractiviteit in zich draagt, het 

aanmoedigen van de eigen creatieve vermogens en het in de praktijk kennis laten maken met 

verschillende kunstdisciplines. Op een zonovergoten donderdagmiddag naar het einde van het studiejaar 

is er gekozen om te gaan schilderen in het Griftpark. Omdat cultuuractiviteiten doorgaans minder goed 

bezocht worden dan bijvoorbeeld feestjes en fora was een opkomst van twintig man aardig optimistisch 

ingeschat. Maar de commissie nam zich voor er toch voor te gaan, en met succes, de opkomst was exact 

twintig, zodat alle doeken gebruikt zijn en niemand niet had. Zo zat er een flinke groep FUF’ers een groot 

deel van de middag en avond in het park te schilderen, de één heel realistisch de ander erg abstract, een 

derde politiek en maatschappelijk inhoudelijk en een ander weer wat grappigs. De cultuurcommissie had 

gezorgd voor voldoende materiaal en wat te drinken, de organisatie verliep vlekkeloos en de leden waren 

zeer te spreken over het evenement. 

Toneelvoorstelling 

Datum: 12 – 13 Juni 

Aanwezigen: totaal 120 

Ik denk niet dat ik mij buiten de perken van de redelijkheid begeef wanneer ik verklaar dat de 

toneelvoorstelling 'Panopticon Rhapsody' de magnus opus was van Iris haar regisseurschap bij de FUF. Het 

toneelstuk – speciaal voor de FUF geschreven door professioneel scriptschrijver Daan Windhorst – 

engageerde op een unieke wijze met de vereniging. Er werd tot in den treure binnen de groep gegrapt dat 

alles zó 'meta' was: en dat wás het ook. Het toneelstuk ging over een toneelcommissie binnen een 

studievereniging wijsbegeerte die voor een toneelstuk (de 'Panopticon Rhapsody') wilt opvoeren, maar 

daarbij tegen allerlei problemen aanloopt. Hierdoor viel de unieke humor die onderwerpen die wij allen 

met elkander deelden besloeg zeer goed in de smaak bij zowel de studenten alsook hun familieleden en 

introducés.  

Maar het meest indrukwekkende wat de toneelgroep dit jaar heeft volbracht moet wel hun optreden op 

het Open Podium zijn. Het is gebruikelijk dat de toneelgroep een 'trailer' voor haar toneelstuk op het 

Open Podium opvoert om de leden alvast warm te krijgen voor de opvoering die in de zomer zal volgen. 

Met deze verwachtingen in acht nemend voerde de groep een scene uit Othello op. De scene uit Othello 

was echter niet het ware toneelstuk: het ware toneelspelen werd gedaan door de andere helft van de 

toneelgroep die aan de bar stond en weigerde het toneel op te komen toen zij daartoe geroepen werden. 

Dit resulteerde uiteindelijk in een explosie van verontwaardiging van de leden van de toneelgroep die 

speelde dat zij niet meer meespeelde, tot grote geveinsde ontsteltenis van de acteurs die op het podium 

stonden. 

In de hiernavolgende weken was het niemand behalve de toneelgroep werkelijk duidelijk of de 

'problemen' in de toneelgroep nou geveinsd waren of oprecht. De toneelgroep hield op verzoek van de 

regisseuse de kaken stevig dicht en liet pas haar gehele hand zien tijdens de voorstelling, waar expliciet 

naar het optreden op het Open Podium werd verwezen, wat het optreden op het Open Podium effectief 

deel maakte van het gehele optreden. Het was een knap staaltje kunst, wat het uiterste geduld van de 

toneelgroep eiste. 

De geruchten en het rumoer dat deze unieke marketingstrategie teweeg bracht kwam de opkomst ook 

ten goede: beide avonden waren alle kaartjes uitverkocht, wat een fors begrotingsoverschot tot gevolg 

had. Dit geld is vervolgens gebruikt om het onderbetaalde technische personeel wat meer geld toe te 

stoppen. 
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Eindejaarsbarbecue 

Datum: 28 Juni 

Aanwezigen: 38 

Eén van de doorgaans best bezochte activiteiten werd dit jaar bedreigd door zeer slecht weer. Het viel 

mee, de eindejaarsbarbecue kon gelukkig gewoon doorgang vinden. Zelfs de opkomst heeft er niet erg 

onder geleden, met 35 aanmeldingen plus nog wat mensen die gewoon even langskwamen was het zeer 

gezellig. De organisatie is redelijk soepel verlopen, het bestuur heeft voor voldoende boodschappen en 

materiaal gezorgd, (zwembadje voor verkoeling van het dringen, barbecue en partytent) in samenwerking 

met omwonende FUF’ers. Bedankt, Laurie en Gio. De eindejaarsbarbecue is een populair evenement. 

Iedereen houdt er wel van met mooi weer met een groep vrienden en studiegenoten een paar uur in een 

park rond te hangen met goed te eten en te drinken. Maar daarnaast is het een hele mooie afsluiter van 

het jaar; iedereen ziet elkaar nog één keer voor de vakantie en kan elkaar een fijne tijd wensen of gewoon 

wat napraten over het afgelopen jaar. Ook is het hét moment waarop het bestuur op informele wijze vast 

bekend maakt wie zij als haar (mogelijke) opvolgers willen opdragen op de wissel-alv, het 

kandidaatsbestuur, niet lang na de vakantie. De voorzitter hield een kort praatje en het bestuur werd 

bedankt met een warm applaus. Vervolgens werden de leden van het kandidaatsbestuur voorgesteld, 

eveneens gepaard met verbaal enthousiasme van de leden. En toen kreeg de kandidaatsvoorzitter, 

Giordano Ierna, de mogelijkheid zijn zin en goede hoop in het aankomende verenigingsjaar uit te spreken. 

Dat tilt de vereniging wel over de vakantie heen: een zeer gezellige bijeenkomst met de belofte van een 

zeer goed aankomend jaar. Kortom een zeer bindende activiteit met als doel de zomer in te luiden en 

vooral informeel en verheugd terug en vooruit te blikken op twee verenigingsjaren. 

Introfeest 

Datum: 5 September 

Aanwezigen: 88 

Net als het introkamp was het thema van het introfeest “Grote Goden”. Dit leverde veel vermakelijke 

kostuums op. Het feest vond plaats op dezelfde locatie als het introkamp: de Baracuda, nu een eiland in 

de chaos, omgeven door bouwput, kanaal en snelweg. Er was een flinke opkomst ouderejaars en er is 

goed gemengd met de nieuwe eerstejaars. De ouderejaars hebben hun “ouwe rotten”-eer kunnen 

verdedigen door de bierestafette te winnen en het FUF-lied is gezongen. Er is flink gedanst en het was een 

geslaagde avond. 

Zakelijk 
In ons beleidsplan stond een voornemen om een acquisitieplan te schrijven voor de FUF. De 

penningmeester en commissaris extern zouden die taak op zich nemen maar het is er niet van gekomen. 

Er was ook niet veel tot geen behoefte aan. Daarnaast zijn er nu plannen om met de Stichting voor 

Studieverenigingen Filosofie een acquisitieplan op te stellen. Met meerdere filosofieverenigingen kunnen 

we wellicht meer succes behalen op dat vlak. 

We zijn begin dit jaar een samenwerking aangegaan met Jan de Winter, onze nieuwe stamkroeg. Daar 

kunnen we in een aparte ruimte borrelen met verlaagde bier, fris en wijnprijzen. In eerste instantie was 

de afspraak dat we €2,- voor het bier en fris moesten betalen maar dat is met tien cent omhoog gegaan 

vanwege verhoogde accijns. Er is nog geen contract getekend met Jan de Winter omdat de FUF nog te 

weinig opbrengsten oplevert voor het café. We blijven voorlopig, met de huidige mondelinge 

overeenkomst, onze borrels organiseren bij Jan de Winter. Hopelijk zal de opkomst met de nieuwe lading 

studenten komend jaar groter worden en zullen we aantrekkelijker worden om een contract mee aan te 

gaan.  
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Persoonlijke speerpunten 

 Voorzitter(Naomi Mak) 

Terugkijkend op het jaar kan ik concluderen dat er eigenlijk niks compleet en catastrofaal is misgelopen, in 

die zin kan ik zeggen dat ik ben geslaagd in mijn taak om de leiding van een “onbeschadigde” vereniging 

door te kunnen geven aan mijn opvolger. Mijn speerpunten bevatten als concrete aandachtspunten het 

betrekken van eerstejaars, de Philosophers’ Rally, de studiereis, het alumnibeleid en de consumptiekaart. 

Het aantrekken van veel eerstejaars is niet zo succesvol uitgepakt als ik had gehoopt. Dat is niet te wijden 

aan te weinig inzet of enthousiasme van mij of het bestuur, daar was geen gebrek aan. Desondanks 

hebben we wel een bescheiden, maar ontzettend leuke waardevolle en actieve club eerstejaars kunnen 

aanspreken.  

De philosopher’s rally wilde ik aan het begin van het jaar graag extra aandacht geven. Met het hele 

bestuur hebben we de rally commissie ondersteund en zo misschien ook bijgedragen aan een hoog aantal 

aanwezige FUF’ers.  

Daarnaast wilde ik ook in de reiscommissie omdat het een heel grote en belangrijke activiteit van de FUF 

is. Ik wilde vooral bewerkstelligen dat deze reis naar een niet Duitstalig land zou gaan, om de diversiteit 

erin te houden. De twee voorgaande jaren ging de reis daar immers wel al naartoe. De bestemming die de 

commissie uiteindelijk koos was Edinburgh. Samen hebben we, de commissie en het reisgezelschap, veel 

lol gehad en een leuke leerzame reis georganiseerd: het was een succes.  

Het alumnibeleid is verbeterd nadat we op suggestie van één van de FUF-leden een alumnicommissie 

hebben opgericht. Deze commissie bestaat uit een aantal oud-bestuursleden en de Commissaris Extern. 

Zij onderhouden het contact met de alumnivereniging Autarkeia. Dit is een verbetering omdat deze taak 

minder snel vergeten of verwaarloosd wordt als deze taak bij het, al zo drukke, bestuur wordt gelegd.  

Het voornemen om de consumptiekaart(deze kaart zou ervoor moeten zorgen dat mensen minder 

vergeten voor hun consumpties in het hok te betalen) tot een succes te maken is niet meer van 

toepassing vanwege het consumptieverbod in de verenigingskamer. 

 Secretaris (Maarten Jansen) 

Mijn speerpunten waren als volgt: (1) het oprichten van een papercollectief, (2) het uitbreiden van de FUF 

boekenkast en (3) waken over de properheid van onze verenigingsruimte.  

Ik ben er niet in geslaagd om (1) te verwezenlijken. Er bleek bij de vereniging onvoldoende draagvlak dit 

project te ondersteunen. Ook liepen wij tegen problematiek omtrent de vraag van verantwoordelijkheid 

aan: het is niet de bedoeling dat de FUF academische verantwoordelijkheid (evaluatie in dit geval) 

overneemt van de universiteit. 

Met (2) is een goed begin gemaakt. De boekenkast is aanzienlijk uitgebreid en gecatalogiseerd. Ook is het 

voor de leden mogelijk gemaakt om boeken te lenen van de FUF; boeken die wellicht in de 

universiteitscatalogus ontbreken of al uitgeleend zijn. 

Over punt (3) zijn, zover ik weet, geen klachten binnen gekomen van de leden. Wij hebben de leden strikt 

verboden om het dak te betreden en hebben er voor gezorgd dat er in onze ruimte niets voor de muizen 

was te vinden. 
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 Penningmeester (Maarten Sesink) 

Allereerst wil ik even zeggen dat ik verguld ben zo’n vereniging een jaar heb mogen besturen. Het was me 

een eer, en meestal heel leuk om te doen. Bedankt, beste leden, bedankt bestuursgenootjes, het was een 

goed jaar.  

De initiatievenpot is zeker meer in het bewustzijn van de leden gekomen, feit is geloof ik gewoon dat er 

relatief weinig behoefte aan blijkt. Er is binnen de meeste begrotingen gewoon voldoende voor wat de 

commissies willen en kunnen (gezien de jaarplanning) ondernemen. Ik vraag me af of dit idee wel in deze 

vorm gecontinueerd moet worden. Het kan wel, denk ik, maar het blijft een zorgenkindje.  

Verder had ik weinig penningmeester specifieke speerpunten eigenlijk. Mijn invulling van de rol van 

penningmeester wordt eigenlijk heel goed getekend door mijn sollicitatie, nu ruim een jaar geleden, ik 

wilde graag bestuurslid worden, zag hoe de formatie liep en wist dat de rol van penningmeester voor mij 

de meest logische configuratie zou zijn. Ik nam graag de taak op me voor de financiële zijde van de FUF te 

zorgen, het is een belangrijk deel van het functioneren. Maar mijn passie voor de FUF heb ik voornamelijk 

invulling gegeven door mijn algemenere bestuurstaken en in contact met de leden en aanwezigheid bij de 

evenementen. Ik heb met veel plezier deelgenomen aan commissies, en ben erg tevreden met de 

georganiseerde activiteiten en het functioneren van de vereniging in het algemeen. 

 Commissaris Intern (Petra de Graaf) 

Ik schreef in het beleidsplan de volgende speerpunten voor mijzelf op: genoeg mensen enthousiasmeren 

voor de commissies, zorgen dat deze goed lopen, goede communicatie met het bestuur hierover, en de 

zogenaamde ‘blije en roze’ activiteiten. Het is mij, op deze punten, gelukkig erg goed afgegaan. Ik zal 

hieronder daarover vertellen.  

Waar voorheen de commissiemarkt altijd op het introkamp werd georganiseerd, is er dit jaar voor 

gekozen deze pas in oktober te houden. Dit om de commissies niet te erg ‘op te dringen’ bij de 

eerstejaars. Onze commissiemarkt vond plaats in het vergaderhok. Het concept was nog steeds hetzelfde: 

uit de commissies van vorig jaar heb ik verschillende sprekers uitgenodigd om wat te vertellen over deze 

commissies. Het was een groot succes, bijna alle commissies, ook de nieuwe commissie voor het 

filosofisch café, zaten direct vol. Alleen bij de open podiumcommissie en de reiscommissie had ik nog wat 

plekjes over, maar na het plegen van een aantal telefoontjes, waren ook die vrij snel opgevuld. 

 Bijna alle commissies hebben goed werk geleverd en vrijwel alle activiteiten zijn goed verlopen. 

Dit heb ik de commissieleden dan ook laten weten in mijn zogenaamde ‘bedankmailtjes’. Ik vond het zelf 

erg fijn dat er in bijna alle commissies een bestuurslid zat, wat het heel makkelijk maakte om het overzicht 

te behouden. Niet alleen voor mij, maar ook voor de rest van het bestuur. Ik heb zo goed mogelijk 

proberen te communiceren over de commissies en dat werd zeker bevorderd door de input die de andere 

bestuursleden mij gaven. De enige commissie die iets minder liep dit jaar was de sportcommissie. Door 

omstandigheden viel de eerste voorzitter uit en ik heb door het vragen van een andere voorzitter, het 

erbij zetten van Maarten Jansen en het veelvoudig mailen en bellen naar de commissieleden geprobeerd 

de commissie weer op het juiste spoort te krijgen, maar het mocht allemaal niet zo heel erg veel baten. 

Dat was gelukkig niet zo erg, omdat periode 3 en 4 al helemaal vol zaten met activiteiten.  

Over de zogenaamde ‘blije’ en ‘roze’ activiteiten: het is mij gelukt om zowel een 

meidenfilmmiddag als een forum over feministische filosofie te organiseren. We hebben geen officiële 
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blije activiteiten gehad, maar voor mij persoonlijk waren het schilderen in het park en de Dies ook al wel 

heel erg ‘blij’.  

Zoals al gezegd op de halfjaarlijkse ALV: als voorzitter van de feestcommissie, heb ik contact 

opgenomen met de verschillende verengingen om gezamenlijk feestjes te houden, dit bleek echter niet zo 

gemakkelijk als gehoopt. Bijna alle verenigingen van Geesteswetenschappen, met uitzonder van de FUF 

en Incognito, houden samen feestjes onder de naam A6. Ook de verenigingen van sociale wetenschappen 

hokken nogal samen. Toch is het mij uiteindelijk gelukt om toch nog 3 feestjes en een gala voor dit jaar te 

regelen: het dirty disneyfeest met Incognito op 8 februari, het gala met PAP&VOCUS op 14 maart, het 

lustrumfeest van Akt samen met ons en Hucbald op 16 mei en op 24 april het superheldenfeest samen 

met PAP en Incognito. Ik heb mijn opvolger uiteraard heel sterk aangeraden om zo snel mogelijk contact 

op te nemen met andere verenigingen over het samen houden van feestjes.  

Het stond niet in mijn speerpunten en ook niet in ons beleidsplan, maar ik heb wel gedaan: Ik heb 

de almanak gemaakt en hij is vet mooi geworden! 

 Commissaris Extern (Peter van Belkom) 

Allereerst wil ik een deel van dit plekje van het jaarverslag gebruiken om de mensen die het vorig jaar 

betrokken waren bij de FUF te bedanken voor de afgelopen bestuursperiode. Het was een fijne rit en ik 

hoop dat alle betrokkenen er met veel genoegen op terug kunnen kijken. 

Gezien enkele moeilijkheden met het overdragen van de rekeningen heeft de SSF dit jaar niet 

optimaal kunnen functioneren. Door snel handelen van het SSF-bestuur hebben we al onze financiële 

verplichtingen na kunnen komen en zijn de kernfuncties van de SSF overeind blijven staan. Door het snel 

kunnen uitwisselen van informatie tussen de aangesloten verenigingen (FUF, Utrecht; ERA, Rotterdam; 

F.C. Sophia, Nijmegen en STUFF, Groningen) zijn zaken zoals de gerichte promotie van de Philosophers’ 

Rally en de organisatie van de landelijke Perspectiefdag voorspoedig verlopen. De SSF neemt naast de 

controlerende functie van geldschieter voor satellietcommissies aan. De verplichte bijdrage voor de SSF 

bedroeg dit jaar €206,- per vereniging. De bijdrage aan de Philosophers’ Rally bedroeg in totaal €900,-. 

Deze cijfers laten zien dat het zeer lucratief kan zijn om de relatie met de SSF voort te zetten en verder te 

verkennen. Volgend jaar zal ik zitting nemen in de nog op te richten Raad van Advies van de SSF om de 

continuïteit van dit orgaan te kunnen waarborgen en om de overdracht aan mijn opvolger soepel te doen 

laten gebeuren.  

De Philosophers’ Rally was mijns inziens een succes. Dit evenement vond plaats op 16 & 17 mei 

2013 in Utrecht in de universiteitsgebouwen en in de Janskerk. Onder leiding van Jasmijn Wienk heeft 

deze happening mensen kunnen inspireren en boeien. Uiteindelijk, ondanks het zware weer waarin onze 

economie zich momenteel begeeft, hebben we het financiële plaatje ook sluitend kunnen krijgen, mede 

dankzij de gulle bijdragen van het departement en enkele fondsen. Diegenen die geïnteresseerd zijn in 

een completere evaluatie van dit evenement kunnen deze opvragen bij de SSF.  

In dit jaar is er ook nagedacht over het opzetten van een alumnibeleid. De contacten met 

Autarkeia (de onafhankelijke alumnivereniging) zijn door de hiervoor opgerichte werkgroep, bestaande 

uit Henk van Gils, Clint Verdonschot en Mischa Dekker, weer aangehaald. Plannen voor een gezamenlijke 

activiteit bevinden zich al in een gevorderd stadium. Het is van belang om deze twee verenigingen nader 

tot elkaar te brengen, omdat beide partijen veel voor elkaar kunnen betekenen. Alumni kunnen 

studenten van bruikbare informatie voorzien, bijvoorbeeld in het kader van arbeidsmarktoriëntatie of het 

verdere verloop van de studie, en de FUF kan leden doorverwijzen naar Autarkeia. Tot nu toe zijn we 
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verheugd om het feit dat het departement, de FUF en Autarkeia de weg naar een vruchtbare 

samenwerking  zijn ingeslagen. 

Dit jaar ben ik ook actief geweest in enkele FUF-commissies en ik zal in dit stukje enkele 

hoogtepunten opnoemen. De Cultuurcommissie is onder meer naar Amsterdam afgereisd om daar het 

USKO werk van Purcell en Mozart te zien spelen. Ook zijn we naar Den Bosch gegaan om daar van een 

moderne dansvoorstelling te genieten. Erg populair waren de activiteiten met een interactief karakter; we 

hebben bijvoorbeeld geschilderd in het Griftpark. De activiteiten van de SSF werden georganiseerd door 

zogenaamde ‘satellietcommissies’. Dit zijn decentrale commissies die rekenschap dienen af te leggen aan 

de SSF, maar gezien de nauwe betrokkenheid bij de studievereniging van de organiserende stad hebben 

deze commissies redelijk veel bewegingsvrijheid, ten opzichte van de SSF.   

De Dryadecommissie heeft het afgelopen jaar 4 leesgroepjes georganiseerd en heeft enkele 

studenten en docenten een podium geschonken om te presenteren uit eigen onderzoek. De grootste 

activiteit van de Dryadecommissie moet er ten tijde van dit schrijven nog aankomen: het symposium. 

Hierop zullen internationale experts op het terrein van de antieke wijsbegeerte komen praten over het 

thema ‘Scepticisme’.  

Namens de FUF ben ik dit jaar ook naar het SVO (Studieverenigingen Overleg) van 

Geesteswetenschappen gegaan. Dit orgaan is vooral belangrijk gebleken met betrekking tot snelle 

uitwisseling van informatie tussen studievereniging van verschillende departementen. In de overleggen 

van dit jaar hebben we het onder andere gehad over alumnibeleid en huisvesting binnen de universiteit. 

Dit orgaan dient niet voor directe besluitvorming, maar functioneert als klankbordgroep voor het 

functioneren van alles wat er rondom de faculteit Geesteswetenschappen gebeurt. Daarnaast organiseert 

dit orgaan ook enkele activiteiten. Aan enkele SVO-activiteiten (de Let’s Go-feesten, de Scavengers’ Hunt) 

hebben wij als bestuur vruchtbaarheid gegeven, door verspreiding van flyers en het ophangen van 

posters. 

Het andere Utrechtse overlegorgaan waar de FUF lid van is, is VIDIUS (Voor Iedereen Die In 

Utrecht Studeert). VIDIUS verschaft niet alleen informatie over voor studenten relevante informatie, zoals 

over huisvesting en recent genomen politieke maatregelen, maar verstrekt ook subsidies. Dit jaar heb ik 

geprobeerd om deze informatie zo goed mogelijk door te spelen.  

Al met al was het een leerzaam, bewegelijk, maar vooral plezierig jaar, waar ik nog vele jaren aan terug zal 

denken. FUF, bedankt! 
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4. Financieel verslag 

Balans Per 19-09-2013 
Activa 

    

Passiva 

      Vaste activa 

  

Eigen vermogen 

  
      Inventaris 

  

Eigen vermogen €4,723.89 

 Stofzuiger €30.00 

 

Algemene voorziening €4,352.22 

 Camera €180.00 

   

€9,076.11 

Boxen  €20.00 

 

Verwachte uitgaven 

  Gelkistjes (2) €30.00 

    Megafoon €25.00 

 

Reserveringen 

  Spellen €15.00 

 

Lustrum 2015 €750.00 

 Gitaar €70.00 

 

Familiedag 2013-2014 €400.00 

 

  

€370.00 Carrieredag 2013-2014 €200.00 

 

   

Inventaris €150.00 

 Vlottende activa 

  

Liftwedstrijd €150.00 

 

   

Dryadecie (symposium) €952.03 

 Voorraad 

    

€2,602.03 

Bier €10.00 

 

Crediteuren 

  Thee €6.00 

 

Bankkosten €86.04 

 Statiegeld €3.50 

 

Kamer van Koophandel €40.00 

 Klapkratten €20.00 

   

€126.04 

  

€39.50 

   
      Debiteuren 

     SSF €500.00 

    Leden €114.00 

    

  

€614.00 

   
      Liquide middelen 
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Chartaal geld 

     Kleine kas €0.00 

    Grote Kas €0.00 

    Feestkas €181.50 

    

  

€181.50 

   
      Giraal geld 

     Betaalrekening 
(3692.18.205) €4,199.01 

    Spaarrekening 
(1265.467.323) €6,400.17 

    

  

€10,599.18 

   
      
Totaal 

 

€11,804.18 

  

€11,804.1
8 

 

Resultatenrekening 
Financiering 

  Restanten '11/'12 €1,000.00 

 Subsidie departement €4,900.00 

 Bijdrage departement 
Filosofisch café €1,200.00 

 Contributie €2,428.50 

 Gala €116.22 

 Reis €267.02 

 Reservering boekenkast €275.00 

 Reservering docentenactiviteit €18.00 

 
Totaal 

 

€10,204.7
4 

   Uitgaven 

  Promotie €76.94 

 Camera €188.98 

 FUF-hok €196.56 
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Boekenkast €302.61 

 Bankkosten €163.96 

 KvK kosten €0.00 

 Contributie Vidius €45.00 

 Contributie U-fonds €30.00 

 Contributie SSF €150.00 

 Initiatievenpot €238.26 

 Constitutieborrel €525.20 

 ALV's €108.86 

 Bestuurskleding €250.00 

 Almanak €0.00 

 Cultuur €26.45 

 Dryade €47.97 

 Studiedag €0.00 

 Feest €239.86 

 Gamegroep en filmgroep €19.95 

 Gala €0.00 

 Introductie €1,582.86 

 Oktoberfeest €0.00 

 Kook €149.82 

 Merchandise €407.95 

 Open podium €144.00 

 Reis €0.00 

 Toneel €251.24 

 Sport  €20.10 

 Website €0.00 

 Filosofisch Café €780.25 

 Commissieaftrap €92.64 

 Commissievoorlichting €19.05 

 Hokactiviteiten €24.50 
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Dies Natalis €117.27 

 Borrels €68.60 

 Midyearsuitje €310.38 

 Liftwedstrijd €0.00 

 Eindejaarsbarbecue €295.40 

 Boeken €184.51 

 Voorraad €23.83 

 Zaalhuur '11-'12 €300.00 

 Onvoorzien €30.24 

 Totale kosten 

 

€7,413.24 

   Winst 

 

€2,791.50 

Toelichting resultatenrekening 

 

Begroot Werkelijke kosten Inkomsten Begrotingsverschil 

Promotie €100.00 €76.94 

 

€23.06 

Camera €250.00 €188.98 

 

€61.02 

FUF-hok €150.00 €196.56 

 

(€46.56) 

Boekenkast €275.00 €302.61 

 

(€27.61) 

Bankkosten €250.00 €163.96 

 

€86.04 

KvK kosten €40.00 €0.00 

 

€40.00 

Contributie Vidius €45.00 €45.00 

 

€0.00 

Contributie U-fonds €30.00 €30.00 

 

€0.00 

Contributie SSF €206.00 €150.00 

 

€56.00 

Initiatievenpot €300.00 €238.26 

 

€61.74 

Constitutieborrel €650.00 €525.20 

 

€124.80 

ALV's €200.00 €108.86 

 

€91.14 

Bestuurskleding €250.00 €250.00 

 

€0.00 

Almanak €50.00 €0.00 

 

€50.00 

Cultuur €50.00 €26.45 

 

€23.55 

Dryade €1,000.00 €47.97 

 

€952.03 
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Studiedag €200.00 €0.00 

 

€200.00 

Feest €150.00 €239.86 

 

(€89.86) 

Gamegroep en filmgroep €50.00 €19.95 

 

€30.05 

Gala €150.00 €0.00 €116.22 €266.22 

Introductie €0.00 €1,582.86 

 

(€1,582.86) 

Oktoberfeest €0.00 €0.00 

 

€0.00 

Kook €150.00 €149.82 

 

€0.18 

Merchandise €50.00 €407.95 

 

(€357.95) 

Open podium €200.00 €144.00 

 

€56.00 

Reis €400.00 €0.00 €267.02 €667.02 

Toneel €300.00 €251.24 

 

€48.76 

Sport  €50.00 €20.10 

 

€29.90 

Website €150.00 €0.00 

 

€150.00 

Filosofisch Café €1,250.00 €780.25 

 

€469.75 

Commissieaftrap €250.00 €92.64 

 

€157.36 

Commissievoorlichting €30.00 €19.05 

 

€10.95 

Hokactiviteiten €150.00 €24.50 

 

€125.50 

Dies Natalis €150.00 €117.27 

 

€32.73 

Borrels €50.00 €68.60 

 

(€18.60) 

Midyearsuitje €250.00 €310.38 

 

(€60.38) 

Liftwedstrijd €50.00 €0.00 

 

€50.00 

Eindejaarsbarbecue €200.00 €295.40 

 

(€95.40) 

Boeken €0.00 €184.51 

 

(€184.51) 

Voorraad €0.00 €23.83 

 

(€23.83) 

Zaalhuur '11-'12 €0.00 €300.00 

 

(€300.00) 

Onvoorzien €999.00 €30.24 

 

€968.76 

Totalen €9,075.00 €7,413.24 €383.24 €2,045.00 



 

25 

 

5. Realisatie Driejarenplan 
 

Het driejarenplan van drie jaar geleden opent met de wens dat al het goede wat al bereikt is met de FUF 

behouden zal worden. Dit slaat op het volgende: 

“De FUF heeft gemiddeld 1 tot 1,5 activiteit in de week. Hierbij komen tussen de 15, voor culturele 

activiteiten waar niet meer kaartjes voor geregeld kunnen worden, naar 30 à 35, voor studie-inhoudelijke 

activiteiten, tot 60 à 70 mensen op feesten. Naast de maandelijkse borrelmomenten en culturele 

activiteiten zijn er nog activiteiten die het noemen waard zijn, daar zij veel van het FUF bestuur vragen 

qua organisatorische vermogens en tijd. Zo zit er altijd één bestuurslid in de OC van onze opleiding en 

praten wij veel met docenten over het onderwijs. Wij hebben iedere 2 maanden een forum en een 

lunchlezing en organiseren wij jaarlijks de introductie van onze opleiding, een activiteit speciaal voor de 

deeltijders van onze opleiding, een carrièredag, een studiereis, een symposium, een Open Podium, 

weekend weg voor studenten om te binden, een kennismakingsfeest voor de eerstejaars met docenten 

(het beruchte Oktoberfeest), een buitenlandinformatiemiddag en een etentje voor docenten en om het 

jaar een familiedag.” 

Wat veranderd is, is dat er niet meer een bestuurslid in de OC zit maar een FUF-lid. Hierdoor is het contact 

één stap verder verwijderd van het bestuur, maar dat heeft de relatie tussen en het contact met de OC 

niet negatief beïnvloedt. De activiteit speciaal voor de deeltijders is weggevallen, maar inmiddels is 

bekend dat de deeltijdstudie over twee jaar wordt opgeheven. De carrièredag werd dit jaar door een 

zustervereniging georganiseerd en de jaarlijkse buitenlandinformatiemiddag is niet door de FUF 

georganiseerd. De maandelijkse borrels, de culturele activiteiten, de fora, het introductiekamp, de 

studiereis, het symposium, het open podium, het weekendje weg, het oktoberfeest, het docentenetentje 

en de familiedagen zijn wel gerealiseerd. 

Het plan gaat verder met de volgende wens: “in de toekomst willen wij meer (oud)studenten bereiken, 

meer studie gerelateerde initiatieven vorm geven en doorzetten en de kwaliteit van al onze activiteiten 

hoog houden.”  

De besturen van de afgelopen drie jaren zijn er in geslaagd veel studenten te bereiken. De belangrijkste 

factor om dat tot stand te brengen is de huiskamerfunctie van de verenigingskamer geweest. Er was bijna 

elke dag veel aanwas in ‘het hok’. Het hok heeft altijd ontzettend effectief gewerkt om activiteiten te 

promoten. Ook bracht het de studenten samen: zo ontstonden in het hok vaak plannen om samen naar 

een activiteit te gaan. Kortom, de (huiskamerfunctie van de) verenigingskamer zorgde voor sociale 

cohesie, community building en opkomst op de evenementen. Die huiskamerfunctie is het afgelopen jaar 

flink beperkt door mandaten van de afdeling huisvesting van de universiteit. De opkomst in het hok is 

daardoor minder geworden maar gelukkig niet compleet verdwenen. 

Het aantrekken van eerstejaars is in de jaren 2010-2012 erg goed geslaagd, in het jaar 2012-2013 

was de aanwas van eerstejaars genoeg, doch wat minder groot dan voorgaande jaren. Het bestuur heeft 

zich echter wel ingezet om de eerstejaars aan te trekken en er waren veel eerstejaars aanwezig op de 

inschrijfdag voor commissies, dus was het niet te wijden aan een gebrekkige inzet van het bestuur. Het 

heeft geen negatieve gevolgen gehad voor de FUF. 

Het voornemen om de deeltijders meer te betrekken is niet helemaal gerealiseerd. De jaarlijkse 

activiteit voor deeltijders heeft niet meer plaatsgevonden. Er waren ook maar weinig deeltijders die actief 
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waren bij de FUF. Misschien komt dat doordat die activiteit niet meer werd georganiseerd, maar men 

moet in het achterhoofd houden dat deeltijders, doordat zij vaak al een carrière naast hun studie hebben, 

vaak geen tijd of belangstelling voor een studievereniging hebben. 

Het bereiken van de oud-studenten is niet altijd even goed gegaan omdat er weinig contact met 

de alumnivereniging Autarkeia was. Ook werden niet alle oud-studenten lid van Autarkeia. Bovendien 

wordt er bij de FUF niet goed bijgehouden wie van de leden afgestudeerd is. Het afgelopen jaar is echter 

wel een alumnicommissie ingesteld en deze heeft de banden met Autarkeia aangehaald en het algehele 

alumnibeleid verbeterd. 

Van de studiegerelateerde initiatieven die werden genoemd in het ambitieplan, zijn de leesgroepen tot 

stand gekomen en ze zijn een succes gebleken. De studiegroepen, het papercollectief en de 

vaardigheidswerkgroepen zijn niet tot stand gekomen omdat de FUF geen onderwijs mag leveren en niet 

de rol van het departement mag overnemen. In de pogingen deze initiatieven te verwezenlijken kwam 

men al gauw tot de conclusie dat het te problematisch was om door te zetten. 

De hoge kwaliteit van de activiteiten is behouden gebleven. Er is namelijk veel opkomst van studenten en 

docenten en beiden zijn ook actief geweest in organisatie van activiteiten en evenementen.  

Het ambitieplan gaat verder met de belangrijke functie van een studievereniging om een sociale context 

te creëren waarin studenten zich in hun studie kunnen verdiepen en zich kunnen engageren met hun 

opleiding. De FUF is hier heel goed in geslaagd. Veel studenten hebben aangegeven dat de FUF en de 

sociale context die de FUF biedt hen vaak geholpen heeft in hun opleiding. Bovendien hebben veel 

studenten dankzij de FUF hun banden met docenten en leden van het departement kunnen maken en 

verbeteren. 
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Bijlage: Driejarenplan FUF 2013-2016 
 

 

Door 

FUF-bestuur 2012-2013: 

Voorzitter – Naomi Mak 

Secretaris – Maarten Jansen 

Penningmeester – Maarten Sesink 

Commissaris Intern – Petra de Graaf 

Commissaris Extern – Peter van Belkom 

 

 

Datum: 31-07-2013 
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Inleiding 

 

In dit driejarenplan zullen wij, het bestuur 2012-2013 van de Faculteitsvereniging van Utrechtse 

Filosofiestudenten (hierna: FUF), een vooruitblik doen naar de komende drie jaar. Dit plan zal 

weergeven wat de FUF de komende drie jaar zal moeten doen om bij de tijd te blijven en net zo goed 

- of beter -  te blijven functioneren als het vandaag de dag doet. We zullen de professionalisering, de 

doelstellingen, de komende mijlpalen en de rol van het bestuur van de FUF bespreken. 

 

 

Professionalisering 

 

De afgelopen drie jaar is de aansluiting van de studie wijsbegeerte op onze alumnivereniging 

Autarkeia zeer gebrekkig geweest. Huidig-afstuderende studenten klagen dat zij weinig aansluiting 

met de alumnivereniging kunnen vinden. Er wordt gesproken over een ‘kloof’ tussen twee generaties 

wijsbegeerte alumni. .De communicatie tussen de FUF en Auterkeia is momenteel uiterst gebrekkig 

en er worden zeer weinig gedeelde evenementen georganiseerd. Wat ons betreft is er op het gebied 

van het alumnibeleid veel terrein te winnen.  

 Daarom hebben wij een alumnicommissie aangesteld van master-studenten die de aankomende 

jaren het bestuur zal ondersteunen in het verbeteren van het alumnibeleid. Momenteel bevinden wij 

ons in de onderzoeksfase, waarin de mogelijkheden tot verbetering bekeken worden – de toekomst 

zal dus nog moeten tonen wat voor praktische verbeteringen er doorgevoerd kunnen worden. 

 Qua studie-gerelateerde en ondersteunende taken willen wij de cursusevaluatie van wijsbegeerte 

studenten beter accommoderen. Zo is het faculteitsblad De Filosoof van plan om cursusrecensies als 

vaste rubriek in haar oplages op te nemen.. Daarnaast is het ook de bedoeling dat de vereniging an 

sich een actievere rol gaat spelen bij de cursusevaluatie. De precieze vorm van deze actievere 

participatie moet bij tijde van schrijven nog vast worden gesteld; zo is er bijvoorbeeld te denken aan 

bijeenkomsten waarin studenten gezamenlijk tot een kritiek op een cursus kunnen komen. 

 Bij de FUF zijn wij constant bezig ons aanbod van onderwijsondersteunende taken en 

evenementen te herzien. Naast de leesgroepen die de studievereniging aanbiedt, zullen wij de 

mogelijkheid onderzoeken om bijeenkomsten te organiseren om de leerstof nog eens extra te 

bestuderen in studiegroepen. De precieze vormen die deze studiegroepen zullen aannemen, laten wij 

aan het initiatief van de komende besturen over. 

 Via de SSF (Stichting Studieverenigingen Filsoofie: een landelijke overkoepelend orgaan voor 

studieverenigingen wijsbegeerte) zijn wij momenteel druk bezig met het vormen van een 

acquisitiecommissie voor alle deelnemende verenigingen. Deze landelijke acquisitiecommissie zal 

sponsordeals stroomlijnen en individuele verenigingen helpen met het vinden van sponsoren. De SSF 

zal als groter orgaan aantrekkelijker zijn voor sponsoren dan de individuele verenigingen. 

 Wij willen in de aankomende drie jaar overstappen naar een andere boekenleverancier. Hoewel 

het contract met de Rooie Rat ons goed gediend heeft, is de samenwerking niet altijd zonder slag of 

stoot verlopen en zijn er fouten gemaakt in de distributie en levering. Wij gaan dus op zoek naar een 

geschiktere boekenleverancier en een gunstiger contract. 

 Hoewel de FUF wel witboeken heeft voor haar bestuursfuncties en de meeste commissies, is veel 

informatie in deze witboeken verouderd en toe aan vernieuwing. Deze witboeken zullen door deze 

drie aankomende jaren heen ieder jaar weer zorgvuldig 'geüpdate' moeten worden met de 
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ervaringen die onze verscheidende commissie-en-bestuursleden op doen tijdens hun ambt. 

 De huidige ledenadministratie kost veel tijd om bij te houden en is vrij ongedetailleerd. Een 

overstap naar een modernere, digitale ledenadministratie zal de secretaris veel tijd schelen en kan 

bovendien veel extra informatie aan het bestuur beschikbaar stellen, zoals een overzicht van welk lid 

naar welke activiteit is geweest, en eventueel een balans van wat het lid aan de vereniging nog 

schuldig is en een overzichtelijke lijst van afgestudeerden. 

 De website van de vereniging is verouderd en is toe aan vernieuwing – meer hierover bij de 

doelstellingen. 

 Qua sociale media zijn wij van plan om Twitter en Linkedin op te gaan. Wij hebben gemerkt dat 

een actieve Facebook pagina enorm bijdraagt aan de communicatievaardigheid van de vereniging – 

door uit te breiden naar Linkedin en Twitter kunnen wij een nog groter publiek bereiken. Alumni die 

zich op de arbeidsmarkt bevinden zijn vaak actief op Linkedin; met een actieve Linkedin account 

kunnen wij makkelijker met deze doelgroep in contact komen. 

 De afgelopen twee jaar heeft de FUF een Filosofisch Café georganiseerd. Vanuit de kiem van dit 

initiatief is nu het Filosofisch Café van de Universiteit van Utrecht ontstaan. Hoewel wij dit evenement 

niet als vereniging organiseren, leveren wij wel leden voor de commissie die haar organiseert. Wij 

zullen ons dan ook volledig inzetten om van dit maandelijkse evenement een succes te maken door 

haar gedegen te adverteren bij wijsbegeerte studenten binnen en buiten de stad. 

 

Doelstellingen 

 

In de aankomende drie jaren zullen er diepgaande veranderingen intreden voor de studie 

Wijsbegeerte. Aan ons is de taak om in deze storm van verandering de continuïteit van de 

gemeenschap van wijsbegeertestudenten te waarborgen. Er zullen grote verschillen zijn in het 

curriculum van de studenten die de aankomende drie jaren zullen beginnen aan hun studieen de 

studenten die ten tijde van schrijven nog aan hun bachelor bezig zijn. Als studievereniging dragen wij 

de verantwoordelijkheid de sociale cohesie in stand te houden en de junioren en senioren, ondanks 

hun verschillende curricula, in één gemeenschap van wijsbegeertestudenten te houden. 

 Hiernaast hebben wij het doel om de aankomende drie jaar, zoals al eerder bij de 

professionalisering is genoemd, het alumnibeleid flink te verbeteren. Hiervoor hanteren wij een 

langetermijnplan: om de continuïteit betreffende dit project van bestuur tot bestuur te garanderen 

zal de alumnicommissie hetzelfde blijven tot haar taken zijn volbracht. Ons voornaamste doel is om 

de aansluiting van verse alumni tot de alumnivereniging te verbeteren en om meer activiteiten te 

organiseren tussen de twee verenigingen om 'meer uit onze alumni te halen'. 

 Een ander doorlopend project is het renoveren van de website. Het bestuur van 2012-2013 heeft 

een gedetailleerd plan opgesteld van wat er precies allemaal aan de website moet veranderen. De 

huidige website staat vol irrelevante en verouderde informatie en is bovendien vrij onoverzichtelijk 

vormgegeven; de website moet overzichtelijker. Ook willen wij een forum toevoeging aan de website 

waar studenten elkaar studie-gerelateerde vragen kunnen stellen.  

 

 

Mijlpalen 

 

In 2015 bestaat de FUF 25 jaar en vieren wij dus ons lustrum. De precieze invulling van deze 
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feestviering zal aan het 25e bestuur overgelaten worden. 

 Hoewel bij tijde van schrijven de precieze details nog niet bekend zijn, weten wij al wel dat het 

gebouw waar wij momenteel in gehuisvest zijn, de Drift 21, binnenkort gerenoveerd zal worden. Het 

is dus vrijwel zeker dat wij in het jaar 2014 moeten verhuizen. 

 Traditiegetrouw onderscheidt de FUF drie verschillende doelgroepen: voltijdstudenten, 

deeltijdstudenten en alumni. In de aankomende drie jaren zal de deeltijdstudie wijsbegeerte worden 

stopgezet. Deze doelgroep zal dus langzamerhand verdwijnen. 

 

 

Bestuur 

 

Het eerste van de aankomende drie jaren formeren wij een bestuur met een onderwijscommissaris 

erin: een nieuwe functie voor de FUF. Deze functie is in leven geroepen om onze innovatiekracht op 

het gebied van onderwijs te verhogen. Wij als een vereniging achten het echter belangrijk om de 

toekomstige besturen hun vrijheid te gunnen in de specifieke invulling van hun functies. Wel is uit het 

verleden gebleken dat een vijfkoppig bestuur ideaal is voor de FUF: wij zullen er dan ook naar streven 

om deze drie jaren door te brengen met vijfkoppige besturen, wiens functies – naast de 

standaardfuncties van voorzitter, secretaris en penningmeester – open moeten blijven voor 

herinterpretatie en innovatie. Zo is het mogelijk dat de onderwijscommissaris een blijvende functie 

blijkt, maar achten wij het ook mogelijk dat de pr-functionaris of commissaris extern hun herintrede 

doen. Deze mogelijkheid willen wij fundamenteel open laten om de creatieve kracht van ieder uniek 

bestuur niet te belemmeren. 

 Om de continuïteit van het alumnibeleid te garanderen zullen de aankomende besturen een van 

haar bestuursleden moeten aanwijzen als contactpunt voor zowel de alumnicommissie van onze 

vereniging die de mogelijkheid voor het verbeteren van ons alumnibeleid onderzoekt, als wel van de 

daadwerkelijke alumnivereniging. Dit kan de voorzitter zijn, maar net zo goed een ander bestuurslid: 

dit moet aan het bestuur zelf worden overgelaten. 

 

 

 


