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Voorwoord
Geachte lezer,
Voor u ligt niets minder dan het jaarverslag van het zevenentwintigste bestuur van de Faculteitsvereniging
van Utrechtse Filosofiestudenten. In dit verslag zullen wij terugblikken op onze voornemens voor dit jaar
zoals beschreven in ons beleidsplan en zullen wij een verdere en meer complete evaluatie kunnen geven
daar waar daar al mee begonnen was in ons halfjaarlijks verslag.
Verder zullen wij terugblikken op alle goede, leuke en mooie momenten dit jaar; hierbij schromen wij niet
om ook de zaken die dit jaar minder goed liepen uitgebreid onder de loep te leggen zodat er lering uit kan
worden getrokken en deze zaken in de toekomst beter of anders kunnen worden aangepakt.
Wij zijn zeer benieuwd naar hoe jullie als leden van de FUF het afgelopen jaar hebben ervaren. Wij hopen
u daarvoor welkom te mogen heten op de jaarlijkse algemene vergadering.

Namens het 27ste bestuur,

Wouter van der Lans
Ernö Groeneweg
Jelmer Pieter Visser
Joost van der Putten
Imke Falkena

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vicevoorzitter
Commissaris Intern
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Inleiding
De vorm en structuur van dit jaarverslag zullen hetzelfde zijn als de vorm en structuur van ons halfjaarlijks
verslag en ons beleidsplan. Dit leek ons wel zo overzichtelijk, mocht u die stukken ernaast willen leggen.
Dit betekent dat beginnen met de doelstellingen algemeen. Deze worden opgevolgd door de doelstellingen
verdiepend, doelstellingen ontspannend, doelstellingen financieel en doelstellingen extern. Sommige
punten uit ons beleidsplan zullen hier echter niet terugkomen omdat deze al aan bod zijn gekomen in ons
halfjaarlijks verslag en er sindsdien op dat punt geen noemenswaardige ontwikkelingen hebben
plaatsgevonden.
Bij een jaarverslag horen natuurlijk ook een eindafrekening, een balans, het activiteitenlogboek en een
bijgewerkte jaarplanning. Deze vier dingen zijn als bijlagen bij dit document gevoegd en zullen in deze
volgorde worden besproken.
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Doelstellingen Algemeen
Vicevoorzitter
Aan het begin van het jaar waren we duidelijk zoekende hoe we de vicevoorzitter het beste in konden
zetten. Vicevoorzitter was een functie die nog niet eerder was vervuld, er was geen witboek voor en daarom
was er veel mogelijk. In het begin van het jaar heeft Joost veelvuldig ceremoniële taken op zich genomen.
Dat is natuurlijk een duidelijke reden om een vicevoorzitter aan te stellen. Verder in het jaar heeft Joost
allerlei taken op zich genomen die niet per se een‐op‐een aan een functie in het algemeen te koppelen zijn,
maar die wel gedaan konden of moesten worden en duidelijk bijdragen aan het verbeteren van de
vereniging als geheel. Voorbeelden zijn het huishoudelijk reglement, de lescommissie en het opzetten van
de jaarvertegenwoordiging samen met de departementsassessor en de opleidingscommissie.
Er zijn ook nadelen die we hebben ondervonden, niet zozeer aan het hebben van een
vicevoorzitter, maar meer aan het ontbreken van vooral een commissaris onderwijs. Omdat er niemand in
ons midden was die zich bovenop het eigen takenpakket graag bezig wilde houden met de onderwijstaken,
het contact met het departement en dergelijke, hebben we daar een tijdje moeite mee gehad. We hebben
bijvoorbeeld pas in maart actief een aanspreekpunt voor het departement aangesteld. Het ontbreken van
iemand die zich bewust toelegt op onderwijstaken is ons niet goed bevallen.

Statuten
Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 september 2016 zijn de aangepaste statuten van onze
vereniging ingestemd. Na een jaar lastig verlopend contact met de notaris, zijn per 22 augustus 2017 de
nieuwe statuten van de FUF eindelijk van kracht. De statuten hebben in het archief in het hok hun eigen
map gekregen.

Huishoudelijk reglement
Het schrijven en instemmen van een huishoudelijk reglement was één van onze grote speerpunten van het
afgelopen jaar. Dat is redelijk langzaam op gang gekomen. Twee weken voor de halfjaarlijkse algemene
ledenvergadering was er een eerste versie. Met het commentaar van die vergadering is er een nieuwe
versie gekomen, waarover in een bijzondere ledenvergadering is gesproken. Met dat commentaar hebben
we opnieuw een verbeterde versie geschreven, die tot het begin van de zomervakantie open is geweest
voor de laatste ronde schriftelijk commentaar. In het zomerreces zijn we druk bezig geweest om alle
commentaren nogmaals mee te nemen, zodat we op de jaarvergadering kunnen stemmen over de versie
die er nu ligt. Er zal nog gediscussieerd moeten worden over hoe de Raad van Advies (RvA) en de
kascommissie haar opvolgingen kiest (of ze hun opvolging zelf mogen kiezen of dat de algemene
ledenvergadering over de opvolging dient te stemmen), maar verder zal er inhoudelijk niet meer over
gediscussieerd hoeven te worden. Alles lijkt gereed te zijn voor het instemmen van een waardig
huishoudelijk reglement.

Promotiebeleid
We hebben afgelopen jaar geprobeerd om ieder blok bij de filosofievakken langs te gaan om de
aankomende FUF‐activiteiten te promoten. In zowel blok 3 als blok 4 is het gelukt om bij ieder vak langs te
gaan. Daarnaast hebben we op de eerstejaars facebook activiteiten extra gepromoot die mogelijk
interessant waren. We hebben echter weinig verschil gemerkt in opkomst. Vermoedelijk is het praatje te
algemeen en trekt het daardoor weinig mensen. Bij activiteiten die we los hebben gepromoot was wel
zichtbaar dat er een hoge opkomst was. Zo waren er bij de studiemiddag en bijles logica veel eerstejaars
die we anders niet zagen.

Fotobeleid
We hebben afgelopen jaar met een commissaris foto in iedere commissie gewerkt die de
verantwoordelijkheid droeg voor het maken van foto’s op haar activiteiten. Een probleem wat hierbij naar
voren kwam is dat er vaak binnen de commissie vergeten werd wie de commissaris foto was. Na hier op de
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activiteit op gewezen te worden werden er vaak wel een paar foto’s gemaakt, maar vanwege een gebrek
aan een goede camera waren deze foto’s vaak van slechte kwaliteit. Voor deze gemaakte foto’s duurde het
vaak lang voor ze bij Ernö aankwamen. Halverwege het jaar kwam er een reminder voor de commissaris
foto op facebook een aantal dagen voor de activiteit zodat er bijvoorbeeld een betere camera kon worden
geregeld, maar dit werd vaak vergeten waardoor men er alsnog aan herinnerd moest worden op de
activiteit. De punten waar het dus mis ging waren dat de commissaris foto vergat foto’s te maken, de
kwaliteit van de camera slecht was, het te lang duurde voor de foto’s bij Ernö aankwamen en er werd
vergeten om de commissaris foto altijd een reminder te geven bij activiteiten.
Ook wat betreft de foto’s op activiteiten georganiseerd door het bestuur, zijn er niet altijd foto’s
gemaakt. We hebben dit geprobeerd te verbeteren door in de vergadering te bespreken wie de foto’s zou
maken op de aankomende activiteiten die we organiseerden. Dit bleek ook niet te werken omdat het op de
avond zelf vaak vergeten werd.

Witboekbeleid
Begin dit jaar hadden we ons als doel gesteld de commissiewitboeken up to date te houden.
Op het moment van schrijven hebben alle commissies van afgelopen jaar een geüpdatet witboek, op 3 na.
Imke gaat haar best doen om ervoor te zorgen dat er tegen de tijd van de Wissel‐ALV van iedere
commissie een witboek is wat op zijn minst voor het laatst in het jaar 2015‐2016 is geüpdatet.
Als bestuur liepen wij aan tegen het punt dat veel witboeken verouderd waren. Wij hebben in ons
halfjaarlijks verslag als nieuw doel geformuleerd om vele van deze witboeken bij te werken. Dit is goed
gelukt.

Activiteitenbeleid
Afgelopen jaar hebben we gestreefd naar tenminste één activiteit per week. Dit is gelukt. De opkomst was
afgelopen jaar gemiddeld genomen lager dan voorgaande jaren en dat is jammer. Wel vonden veel leden
de activiteiten erg leuk.
Op het gebied van aanwezigheid van bestuursleden op activiteiten hebben we gestreefd naar
zoveel mogelijk voltallig aanwezig. In het begin lukte dit erg goed, maar in de loop van het jaar bleek het
voor sommigen te veel gevraagd, waardoor we deze eis wat meer hebben versoepeld. Wel hielden we aan
dat er tenminste 2 bestuursleden aanwezig zouden zijn.

Facebook
Op de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering is de privacy van de facebookgroep ter sprake gekomen.
Er is destijds besloten dat de groep openbaar moet worden. Dat is inmiddels gebeurd.

7

Doelstellingen verdiepend
Versus
Met de versuscommissie wilden we aan de ene kant doorgaan met zoals het bestuur 2015‐2016 daarmee
is gestart, terwijl we ook graag nieuwe dingen wilden organiseren. Dit jaar hebben we drie activiteiten
georganiseerd. We zijn niet tevreden over het verdiepende gehalte dat de activiteiten hebben gehad, maar
des te meer over de bezoekersaantallen en de tevredenheid van de bezoekers.

Studiemiddagen
We hebben ieder blok in de week voor de tentamens een studiemiddag georganiseerd. Hoewel de meesten
hiervan niet druk bezocht waren, werd de aanwezigheid ervan wel altijd gewaardeerd. De laatste
studiemiddag van het blok stond in het teken van het laatste Logica tentamen. Er waren ook ouderejaars
aanwezig om bijles te geven. Dit werkte erg goed en mensen vonden vooral de bijles erg prettig.

Perspectiefdag
De perspectiefdag is dit jaar niet als zodanig georganiseerd. Wel heeft de carrièrenacht voor het eerst
plaatsgevonden. Twee alumni van onze opleiding waren aanwezig om te vertellen over hun carrière. De
cijfers laten zien dat deze carrièrenacht goed bezocht werd. In het bijzonder bleek de opleiding wijsbegeerte
goed vertegenwoordigd. Het werkte ook heel goed om de carrièrenacht faculteitsbreed te doen, omdat
studenten voorlichtingen konden bezoeken, die niet per se in het verlengde van hun eigen opleiding lagen.
Verder heeft Bart Mijland, de nieuwe Career officer, nog een middag met workshops georganiseerd
voor alleen studenten wijsbegeerte. Ook dit bleek nuttig.

Bijlesbank
De bijlesbank is dit jaar eigenlijk niet gebruikt. Hoewel dit deels te wijten is aan gebrekkige promotie, is
het ook zo dat de uiteindelijke animo niet hoog bleek.

Symposium
Het is dit jaar helaas niet gelukt om een Symposium van de grond te krijgen. De redenen hiervoor zijn:
onduidelijkheid over de rol die ieder lid zou vervullen binnen de commissie, gebrek aan motivatie om het
organisatorische werk te doen en een verkeerde inschatting van de hoeveelheid te verrichten werk. Sec
gesproken waren er maar twee van de vijf mensen echt bereid om het organisatorische werk voor dit
symposium op zich te nemen, dat is natuurlijk niet voldoende om een goed Symposium neer te zetten.
Halverwege maart heeft er voor het laatst een vruchtbare vergadering plaatsgevonden met de commissie.
Hierna is de commissie niet meer bij elkaar gekomen wegens gebrek aan motivatie. Tegen de tijd dat het
volledige bestuur hiervan op de hoogte kwam bleek het al te laat om het Symposium op de geplande datum
nog door te laten gaan.
Er is toen nog gekeken naar de opties om het symposium op een andere datum te plannen of om het samen
te voegen met het filosofestival. Voor het organiseren op een andere datum bleek te weinig motivatie te
zijn, en voor een fusie met het filosofestival voelde de dryadecommissie weinig. Uiteindelijk is in
samenspraak met de commissie besloten het Symposium niet meer door te laten gaan.
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Jaarvertegenwoordiging
Onder leiding van de departementsassessor hebben de opleidingscommissie (OC) en de FUF dit jaar een
begin gemaakt met het opzetten van een jaarvertegenwoordiging. Op de halfjaarlijkse algemene
ledenvergadering is dit plan nog besproken onder de naam studentpanel. Het idee achter de
jaarvertegenwoordiging is om de studentgeleding van de OC meer munitie te geven voor haar
vergaderingen. Er zullen van ieder jaar en verdiepingspakket enkele mensen met een OC‐lid samenkomen
om een evaluatie van de vakken te maken op niet meer dan een A4’tje. We denken dat meningen van
studenten op deze manier minder makkelijk opzij geschoven kunnen worden.
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Doelstellingen ontspannend
Hokbeleid
Het is slechts weinig meer voorgekomen dat het hok eerder dan 13.00 open is gegaan, dat is jammer. Het
is ook weleens voorgekomen dat het hok eerder is gesloten.
Zoals reeds in het halfjaarlijks verslag genoemd, werken we met strippenkaart om te betalen voor
cola en bier in het hok. Dit slaat aan, leden betalen nu vaker met de strippenkaart dan met contant geld.
Kruisjes worden helemaal niet meer gezet.
We hebben voorzichtig enkele posters verwijderd en in het archief opgeslagen. Er is nu meer
ruimte voor posters uit huidige tijden, maar deze worden slechts mondjesmaat gemaakt. We hebben een
begin gemaakt met het opnieuw ophangen van oude posters. Dat was nodig omdat ze van de muur afvielen
en er lege plekken ontstonden.

Toneelgroep
Dit jaar heeft de toneelgroep van de FUF voor het eerst in drie jaar weer een voorstelling georganiseerd. 14
acteurs en een regisseur hebben keihard gewerkt en een Nederlandse vertolking van Shakespeares Love’s
Labours Lost op poten gezet. Verspreid over twee avonden zijn er zo’n 130 mensen komen kijken, zowel
binnen de vereniging als daarbuiten. Ondanks deze bezoekersaantallen, heeft de toneelgroep wel een
verlies geleden. Dit kwam voornamelijk doordat men laat op zoek is gegaan naar een locatie, waardoor
voordeligere opties niet meer tot de mogelijkheden behoorden. Daarnaast kwam de technicus op de
tweede dag een uur eerder opdagen, wat toen ook in rekening is gebracht.

Liftwedstrijd
Voor het tweede jaar op rij is er door de liftcommissie een liftwedstrijd georganiseerd. Dit was een erg leuke
activiteit, ondanks het aantal deelnemers. De opkomst was een stuk lager dan verwacht (zeker gezien de
hoge opkomst van vorig jaar). Daar het hostel van tevoren geboekt en betaald moest worden heeft dit
spijtig genoeg geleid tot een vrij groot verlies op deze activiteit. Er is nog via meerdere kanalen geprobeerd
geld terug te krijgen maar dit heeft helaas niets opgeleverd.

Reiscommissie
Op de Halfjaarlijkse ALV is besloten om de reiscommissie voor de zomer op te starten zodat er eerder
geboekt kan worden. Dit is gebeurd en loopt tot nu toe goed.

Docentencafé
Afgelopen jaar heeft de docentencafécommissie ernaar gestreefd om 3 docentencafé’s te organiseren. De
derde stond gepland voor begin september in het Louis Hartlooper Complex. De docent in kwestie die
hiervoor was gevraagd had beloofd begin september te kunnen komen voor deze activiteit. In de
zomervakantie verliep het contact met de docent echter steeds moeizamer en bleek hij opeens niet meer
te kunnen begin september. Vanwege de zomervakantie, en de korte tijd tot het docentencafé werd de
kans erg klein geacht om nog een docent te vinden voor het docentencafé van begin september. Hierdoor
is er dus ook een groot deel van het budget voor deze commissie overgebleven.

Almanak
Door persoonlijke omstandigheden van de ontwerper van de almanak, heeft de productie ervan enige
vertraging opgelopen. Het is in principe wel de bedoeling dat de almanak er gaat komen in de eerste paar
maanden van het collegejaar.
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Doelstellingen Financieel
Lescommissie
De lescommissie heeft zijn eerste jaar erop zitten. De commissie verzorgt filosofielessen op middelbare
scholen, waar de vereniging geld mee verdient en vrijwilligers van de vereniging ervaring opdoen in het
onderwijs. De lessen zijn goed verzorgd geweest en de scholen zijn tevreden.
Aan het einde van het jaar is er een “Groot Overleg over de Toekomst van de Lescommissie”
geweest. Als gevolg daarvan wordt er nu actief bezig gegaan met de overdracht, onder meer door middel
van het maken van een witboek. Tijdens het gesprek is besloten dat na de overdracht de dragende krachten
goeddeels verdwijnen en het tijd wordt voor een nieuw aantal schouders die de commissie gaan dragen.
Deze vacatures zijn inmiddels ingevuld. Ook gaat er een professionaliseringsslag gemaakt worden door
middel van het ontwikkelen van een CRM‐systeem (Customer Relationship Management). De planning is
dat dit programma in september klaar is.

Initiatievenpot
De initiatievenpot is dit jaar gebruikt voor de bierproeverij en bij het kerstfeest/kerstdiner. De formulieren
die aanwezig zijn in het hok zijn gebruikt, maar niet alle aanvragen zijn goedgekeurd door het bestuur. Die
keuze is gemaakt met de afweging van hoeveel geld het kost tegenover hoeveel leden eraan deelnemen,
of het reeds bestaan van een vergelijkbare activiteit.

Pinapparaat
Het pinapparaat (iZettle) lijkt tot zover een succes. Een minpunt is dat er geen transacties gemaakt kunnen
worden van minder dan 1 euro, waardoor het gebruik in het hok niet altijd even praktisch is. Een ander
nadeel is dat er een extra handeling bijkomt voor de boekhouding. Met de invoering van de strippenkaarten
is dit goed te omzeilen. Verder wordt er goed gebruik gemaakt van de iZettle, zoals te zien was op
bijvoorbeeld het diesfeest en bij de uitvoering van het toneelstuk.
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Doelstellingen Extern
Boekencommissie
Ieder blok was vrijwel al het verplichte en aanbevolen materiaal van ieder vak van de Bachelor beschikbaar
geweest via de webshop. De verkoopcijfers vallen ook goed uit, zeker in de verdiepende vakken. Dit komt
onder andere door docenten die actief de boekendeal promoten in colleges.

Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3

Blok 1
G.B.V.*
26
2

Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3

Blok 1
G.B.V.
39
G.B.V.

Boekenverkoop 2015‐2016
Blok 2
Blok 3
37
71
G.B.V.
0
7
0

Blok 4
5
11
G.B.V.

Boekenverkoop 2016‐2017
Blok 2
Blok 3
Blok 4
34
18
G.B.V.
50
53
20
G.B.V.
G.B.V.
1
*G.B.V. = Geen boeken voorgeschreven

De webshop waarmee de FUF een contract heeft, studieboekenshop.nl, is deze zomer
overgenomen door StudyStore. Dit betekent verbeterde service en een verbeterde webshop, maar wel
onder hetzelfde contract. Qua korting blijft StudyStore hetzelfde aanbieden aan onze leden als dat de
studieboekenshop voorheen deed. Op het moment van schrijven staan de nieuwe boeken door gebrekkig
contact vanuit de StudyStore nog niet online. We werken er hard aan dit zo snel mogelijk rond te krijgen.

Website
De website is overgegaan op een systeem met unieke accounts, gekoppeld aan de lidnummers in het
ledenbestand. Alleen de beheerder van de website kan nu accounts aanmaken. Dit is gedaan om ervoor te
zorgen dat bepaalde zaken als commissiedocumenten en foto’s alleen voor leden toegankelijk zijn, zodat
de privacy van onze leden beter gewaarborgd is.
Ook is er nu een Facebook‐feed op de website, voor hen die geen Facebook hebben maar wel up‐
to‐date gehouden willen worden wat activiteiten en mededelingen betreft.

Samenwerkingsverbanden
Zoals al genoemd in het halfjaarlijks verslag is het Gangmakers Collectief voortgezet als Driftig. Hiermee is
een feest georganiseerd op 10 april. Het was een geslaagd feest; helaas hebben FUFers hier niet in grote
getalen van kunnen genieten. De planning was voor de FUF niet optimaal: het feest viel op een maandag in
de reflectieweek, waarin veel FUFers nog deadlines hadden.
Sinds de halfjaarlijkse ALV hebben we geen pogingen ondernomen om het contact met Autarkeia
te verbeteren. De aanwas van veel recente alumni zou de samenwerking kunnen bevorderen.

MUF
Dit jaar heeft MUF plaatsgevonden van 9 tot 11 juni met STUFF en FUF, andere verenigingen zijn helaas
afgehaakt in verband met planning van andere activiteiten. Voor volgend jaar zijn er alweer gesprekken
gevoerd tussen STUFF, ERA en FUF en is het doel om een kamp met tenminste deze drie de verenigingen te
organiseren. Door afmeldingen van verenigingen is er verlies geleden.
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Persoonlijke speerpunten
Speerpunten Voorzitter
Dit jaar heb ik mijn best gedaan om een goede voorzitter te zijn voor de FUF. In het begin van het jaar had
ik hier zeker moeite mee; deels omdat ik in het begin nog niet precies wist wat er van me werd verwacht,
en deels omdat ik heel erg zoekende was naar een goede verhouding tussen het nemen van de
verantwoordelijkheden die bij het voorzitterschap horen en het hebben van een leuk bestuursjaar. Ik heb
het gevoel dat ik hierin gedurende dit jaar zeker stappen in de goede richting heb gezet en kan dan ook
met een zekere mate van tevredenheid terugkijken op de ontwikkeling die ik dit jaar heb doorgemaakt en
vooral op de manier hoe ik mijn functie als voorzitter in de tweede helft van dit jaar heb uitgevoerd.
Zoals al genoemd bij de samenwerkingsverbanden is er t.o.v. het halfjaarlijks verslag niet heel
veel veranderd in onze samenwerking met Autarkeia. Wel heb ik in informele setting ideeën uitgewisseld
met de huidige voorzitter van Autarkeia over de toekomst van onze samenwerking. Volgens mij liggen er,
mede door de nieuwe aanwas binnen het bestuur van Autarkeia, goede kansen voor verbetering van dit
contact.
Ik heb dit jaar plaatsgenomen in de Symposiumcommissie. Deze heeft helaas niet gefunctioneerd
zoals hij zou moeten functioneren. Ik wil graag bij deze mijn excuus aanbieden voor mijn passieve en lakse
houding binnen deze commissie. Omdat ik in vrij veel commissies heb plaatsgenomen dit jaar had ik het
idee om in deze commissie iets minder actief deel te nemen. Dit was voor de rest van de commissie
echter niet duidelijk en het heeft zeker niet bijgedragen aan het neerzetten van een goed symposium. Ik
heb aan het eind nog wel geprobeerd het roer om te gooien en het goede voorbeeld te geven, maar toen
was het al te laat om nog een goed symposium neer te zetten.
Voor de andere commissies waarin ik heb plaatsgenomen heb ik mij een stuk beter ingezet. Zo
heb ik een leuk feest neergezet met Driftig en heb ik een belangrijke rol gespeeld in de lift commissie
waar ik als enige commissielid met ervaring precies wist wat er van ons verwacht werd en hoe dat handig
aan te pakken was.
Al met al kan ik terugkijken op een mooi jaar bij deze mooie vereniging. Ik wil graag mijn
bestuursgenoten bedanken voor het feit dat zij mijn jaar er vooral makkelijker op hebben gemaakt en dat
het zelden nodig is geweest dat ik als autoritaire voorzitter moest optreden om problemen op te lossen;
niet omdat ik daar niet toe in staat was geweest, maar omdat het aangeeft dat wij een goed
functionerend bestuur zijn geweest dat altijd het beste voor heeft gehad met de FUF. Ook wil ik graag de
leden bedanken voor het vertrouwen dat zij aan het begin van dit jaar in mij hebben uitgesproken
waardoor het voor mij mogelijk is geweest om zo een leuk en leerzaam jaar te beleven.

13

Speerpunten Secretaris
Het afgelopen jaar is mijns inziens het uitvoeren van alle taken die behoren bij het secretarisschap me
redelijk goed afgegaan. Het aantal hevige fouten is tot een minimum beperkt gebleven en ik denk dat ik de
begane fouten redelijk goed heb weten op te lossen. Ik heb mijn best gedaan de communicatie tussen het
bestuur en de leden zo soepel mogelijk te laten verlopen en ben persoonlijk van mening dat dit goed gelukt
is.
Naast de kerntaken van het secretarisschap heb ik ook het onderhouden van de website en het
regelen van de boekendeal op me genomen. De boekendeal loopt beter dan ooit tevoren. Dit is helemaal
fijn, gezien de boekencommissie door omstandigheden niet altijd even actief is geweest en ik veel van het
werk zelf heb moeten doen. Dit was niet gelukt zonder steeds meer actieve respons van verschillende
docenten en het departement. Op het moment van schrijven wordt ons contract met
studieboekenwebshop overgenomen door StudyStore. Zodra dit is afgerond, is de hoop dat de boekendeal
komend jaar nog beter zal verlopen.
De website heeft niet alle updates gekregen die ik begin van het jaar in gedachten had. Wel is het
veiligstellen van privacygevoelige zaken door middel van unieke accounts gelukt. Verder is er een Facebook‐
feed op de site gezet. Ook heb ik een volledig witboek voor de website opgesteld, om de gebruiken rondom
de website van de afgelopen twee jaar vast te leggen en de overdracht zo soepel mogelijk te maken.
Een andere taak dat over het afgelopen jaar nodig bleek te zijn om op te pakken, was het contact
met het departement. Vrij kort na de aanstelling van Jesse Mulder als Bachelorcoördinator heb ik mezelf
opgeworpen om dit op me te nemen. Samen met hem en Sander Werkhoven hebben we een tweetal zeer
succesvolle matchingsdagen weten te organiseren. Ook ben ik lid geweest van de carrièrenachtcommissie
en heb ik actief met Jesse Mulder en Bart Mijland gebrainstormd over de workshopmiddag #VoorDeKost.
Aan het eind van ons bestuursjaar heb ik me wegens persoonlijke redenen enigszins terug moeten
trekken uit verscheidene commissies en me tot zekere hoogte moeten onthouden van sommige taken. Ik
kan gelukkig zeggen dat mijn mede‐bestuursgenoten en alle actieve commissieleden ervoor hebben
gezorgd dat mijn afwezigheid voor geen noemenswaardige problemen heeft gezorgd. Hierdoor kan ik met
een gerust hart dit bestuursjaar afsluiten.
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Speerpunten Penningmeester
Het afgelopen jaar heb ik me ingezet voor een gezonde en open boekhouding, wat voor mij soms een nogal
zware opgave was door een gebrek aan financiële kennis en een gebrek aan assertiviteit om hulp te vragen
aan mensen die wel over die kennis beschikken. Ik heb dit jaar veel geleerd over financiële zaken maar ook
over plannen, samenwerken en flexibel zijn wat betreft het organiseren van dingen.
Het zorgen voor de naleving van de begroting en dat er niet te veel geld werd uitgegeven lijkt me enigszins
gelukt. Enige problemen zijn voorgekomen bij MUF, de liftcommissie en het toneelstuk. Deze activiteiten
hebben veel geld gekost waardoor er uiteindelijk verlies op is gedraaid. Terugblikkend had ik bij deze grote
evenementen een betere inschatting moeten maken qua kosten. Als penningmeester zijnde had ik een
actievere houding moeten aannemen.
Ik heb uiteindelijk weinig nieuws onderzocht betreffend subsidies, wat wel in mijn speerpunten
staat in het beleidsplan. Wel is bekend geworden op de halfjaarlijkse ALV dat er een fondsenboek gemaakt
is door een van de vorige penningmeesters.
De meeloopdagen zijn soepel verlopen, maar de communicatie tussen mij en het departement liet
ruimte open voor verbetering.
De sponsorcommissie is er na de halfjaarlijkse ALV ietwat bij ingeschoten door slechte planning van
mijn kant. Wat betreft de sponsoring hebben we weer geld ontvangen van onze stamkroeg, De Stichtse
Taveerne. Daarnaast ben ik met de sponsorcommissie bezig met een donateurschap.
Ik heb de afgelopen paar maanden persoonlijke problemen gehad waardoor het functioneren voor mij als
bestuurslid en student lastig was. Ik hoop uiteindelijk mijn taak goed te hebben uitgevoerd en een financieel
gezonde vereniging na te laten. Al met al heb ik een enerverend jaar meegemaakt met wisselende
persoonlijke ervaringen.
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Speerpunten Vicevoorzitter
In het afgelopen jaar heb ik speerpunten gemaakt van het maken van een huishoudelijk reglement en
bijdragen aan de lescommissie en de versuscommissie.
Over het huishoudelijk reglement kan ik zeggen dat ik er vol goede moed mee aan de slag ben
geweest. Ik ben zeer tevreden met het resultaat. Ik hoop en verwacht dat een meerderheid op de wissel
ALV voor het huishoudelijk reglement zal stemmen.
In de versuscommissie ben ik penningmeester geweest. Ik heb er als commissielid niet alles
uitgehaald, in de zin dat ik beter mijn best had kunnen doen om de activiteiten meer verdiepend van aard
te maken. Daar heb ik steken laten vallen. Ondanks dat zijn de activiteiten zeer vermakelijk geweest.
De lescommissie ben ik ingegaan met het idee om de verbindende factor te zijn tussen de persoon
in de commissie die het contact met de scholen heeft aan de ene kant en de docenten die wij daarvoor
inzetten aan de andere. Dat is niet wat de rest van de commissie dacht dat ik zou gaan doen. Daar is slecht
gecommuniceerd. Vervolgens heb ik verschillende keren andere taken gekregen. Ook daarin heb ik steken
laten vallen. Tegen het einde van het jaar heb ik het groot overleg over de toekomst van de lescommissie
georganiseerd om de zorgen die er waren weg te nemen en nieuwe mogelijkheden voor de toekomst te
exploreren. Daar heb ik in samenspraak met de commissie besloten om niet op deze manier verder te gaan.
Mijn externe taak, het bijwonen van de vergaderingen van het studieverenigingenoverleg (SVO),
heb ik extra schwung gegeven door in de Let’s Go‐commissie plaats te nemen. Daar heb ik een geweldig
feest mee georganiseerd.
In de loop van het jaar heb ik er een speerpunt van gemaakt dat we een goed getraind voetbalteam
voor de Humanities League bij elkaar kregen. Vanaf februari hebben we wekelijks en vanaf april zelfs
tweemaal per week getraind. We hebben een vaste kern van een stuk of 15 personen gehad en iedereen
heeft zich, ook op het toernooi, goed vermaakt.
Verder ben ik bij de vergaderingen over de te vormen jaarvertegenwoordigingen geweest. Ik heb
meegedacht met de departementsassessor en de OC over de te nemen stappen om naamsbekendheid te
genereren en de vertegenwoordigingen te vullen.
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Speerpunten Commissaris Intern
Mijn grootste taak afgelopen jaar was het onderhouden van de commissies. Het grootste deel van de
commissies heeft afgelopen jaar goed gefunctioneerd. Een aantal commissies moest ik afgelopen jaar
achter de broek aan zitten, omdat ze hun taken niet voldoende uitvoerden. Uiteindelijk heeft dit een
positief effect gehad. De meeste commissies hebben hun taken volbracht. Alleen met de
symposiumcommissie is het niet goed gelopen, zoals al eerder naar voren kwam in dit beleidsplan. Ik heb
hier helaas niet op tijd opgemerkt dat het de verkeerde kant opging. Ik vertrouwde erop dat Wouter aan
de bel zou trekken zodra het de verkeerde kant opging omdat hij plaats had in de commissie, maar dit bleek
niet het geval. Toen ik er eenmaal lucht van kreeg dat de commissie niet goed liep, was het al te laat.
De jaarplanning onderhouden verliep soepel. Er zijn wel een heel aantal wijzigingen geweest omdat
dat voor sommige activiteiten beter uitkwam, omdat een commissie de bepaalde datum niet zou halen of
omdat er een leuk initiatief was zoals bijvoorbeeld het kerstdiner en de bierproeverij. Dit was altijd goed te
regelen. Als er door een wijziging opeens een week zonder activiteiten ontstond heb ik dit opgevangen door
een activiteit te organiseren met het bestuur.
Het onderhouden van de facebook verliep redelijk, af en toe was ik wat laat met het online zetten
van activiteiten doordat commissies niet altijd hun evenementen rond hadden of omdat ik er niet op tijd
aan dacht, maar dit was niet structureel.
Ik had mij begin dit jaar als doel gesteld om veel eerstejaars te enthousiasmeren voor de FUF. Dit
heb ik geprobeerd te doen door persoonlijk contact met ze te leggen. Er is een groepje eerstejaars die
regelmatig in het hok komt en bij grote activiteiten is er vaak een aardig grote groep aanwezig, maar bij
kleine activiteiten komen ze nog steeds niet erg vaak. Er is sinds de halfjaarlijkse ALV wel een kleine
toename geweest in de zin dat er nu wel regelmatig 1 á 2 eerstejaars op de wat kleinere activiteiten zijn,
maar het zijn er niet zo veel als ik gehoopt had.
Over het algemeen ben ik tevreden over mijn functioneren afgelopen jaar, ik heb wat steekjes laten
vallen, maar er zijn ook een heel aantal dingen goed verlopen. Ik heb afgelopen jaar veel tijd en moeite in
de FUF gestoken. Hier heb ik veel van geleerd en uiteraard ook veel plezier uitgehaald. Ik wil hiervoor dan
ook graag mijn bestuursgenoten en de leden bedanken.
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Bijlage 1: Eindafrekening
Begroot
2016‐
2017

Overige
Inkomsten

Debiteur
en

Crediteuren

Uitgaven

Saldo

Afgeronde posten
Bestuurskleding
Commissieaftrap
Commissievoorlichting
Constitutieborrel
Contributie U‐Fonds
Sinterklaasactiviteit
Contributie Vidius
ALV
Bankkosten
Kookcommissie
KvK kosten
Inventaris
Promotie
Symposiumcommissie
Hokdagen
SVO 2016‐2017
Open podium
Versus
Website
Voorraad

250
150
25
600
30
20
45
150
250
150
40
350
50
800
60
0
200
100
100
50

0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
0
50
0
0
1
0
144
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

‐250
‐144,35
0
‐573,1
‐30
0
‐45
‐148,86
‐227,42
‐179,69
0
‐89,62
0
0
‐58,17
‐50
‐360
‐47,01
‐67,1
0

0
5,65
0
26,9
0
20
0
1,14
22,58
30,31
40
310,38
0
800
2,83
‐50
‐16
52,99
32,9
50

Niet afgeronde posten
Dies
Almanak
Borrels
Cultuurcommissie
Docentencafécommissie
Dryadecommissie
Eindejaars BBQ
Feestcommissie
Initiatievenpot
Kerstdiner
Kick‐off
Liftcommissie
Merchandisecommissie

150
150
50
50
400
700
250
200
200
0
250
100
20

0
0
0
175,5
0
0
112
167,97
124
560
89
217
28

0
0
0
190
0
0
36
0
0
0
50
186
188

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

‐94,93
0
‐35
‐420
‐8
‐129,97
‐370,63
‐278
‐181,93
‐558,7
‐312,73
‐777,5
‐245,1

55,07
150
15
6
392
570,03
27,37
89,97
142,07
1,3
76,27
‐274,5
‐9,1
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MUF
MYU
Oktoberfeest
Reiscommissie
Samenwerk verenigingen
Sportcommissie
Toneelgroep
Onvoorzien

150
300
600
400
0
50
300
905
8645

120
1400
244,5
8090
96,5
170
1032,43
190
13071,9

TOTAAL

19

180
0
136
200
16
0
82,5
0
1264,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

‐741,56
‐1865
‐620,39
‐9029,43
‐313,63
‐219,14
‐1480,63
‐259,88
‐20212,47

‐291,56
‐165
360,11
‐339,43
‐201,13
0,86
‐65,7
835,12
2768,93

Bijlage 2: Balans
Debit
Liquide middelen

11.361,99

Kas
Betaalrekening

907,85
2.949,17

Spaarrekening

7.504,97

Vaste activa
Inventaris
Vlottende activa
Voorraad
Debiteuren

Totaaltelling activa

1.803,47
1.803,47
3.362,68
61,19
3.301,49

Credit
Eigen vermogen
Algemene voorziening
Openstaande posten per
14‐09‐2016
Openstaande posten per
14‐09‐2015
Reserveringen
Lustrum
Familiedag
Vreemd vermogen
Crediteuren
De Filosoof

16.528,14

Totaaltelling passiva
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15.495
14.047,54
1.549,85
‐102,39
600,‐‐
500,‐‐
100,‐‐
433,14
‐42,60
475,74
16.528,14

Bijlage 3: Activiteitenlogboek
Hokontbijt op dansfeestdonderdag
Datum: 15 september
Locatie: FUF‐hok
Opkomst: Ca. 15
Organisatie: Prima, er was ruimte om te dansen.
Opvallend: ‐

Commissiemarkt
Datum: 29 september
Locatie: JKH 13s, 001
Opkomst: Ca. 8, zonder mensen van stands
Organisatie: Prima.
Opvallend: Slechts 1 eerstejaars vanwege
slechte planning op de dag voor een tentamen.

Filosofestival II: Filosofie & Liefde
Datum: 17 september
Locatie: Drift 21
Opkomst: Ca. 60
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐

Theemiddag
Datum: 6 oktober
Locatie: FUF‐hok
Opkomst: ca. 10
Organisatie: Prima
Opvallend: ‐

Mastermoviemaandag
Datum: 19 september
Locatie: FUF‐hok
Opkomst: Ca. 15
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐

Filosofisch café: Harde waarheid
Datum: 11 oktober
Locatie: Hofman
Opkomst: Ca. 15 Fuffers
Organisatie: Er was geen livemuziek, verder
prima.
Opvallend: Column van Ernö.

Dolle disneydinsdag
Datum: 20 september
Locatie: FUF‐hok
Opkomst: Ca. 15
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐

Maandelijkse borrel: Bring Your Own
Samoeraizwaard
Datum: 12 oktober
Locatie: Stichtse Taveerne
Opkomst: 27
Organisatie: Prima.
Opvallend: Niemand had een samoeraizwaard
mee.

Ik ben toch zeker sinterklaas niet woensdag
Datum: 21 september
Locatie: FUF‐hok
Opkomst: Ca. 15
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐

Bingo
Datum: 19 oktober
Locatie: Drift 23, 206
Opkomst: 9 deelnemers, 16 mensen in totaal
Organisatie: Verliep niet helemaal soepel op de
dag zelf, maar is uiteindelijk goed gekomen.
Opvallend: Wijcher won Jelmer en Joost,
Marloes won Wouter, Mariet won Ernö, Floris
won Imke.

Kick‐off barbecue
Datum: 23 september
Locatie: Griftpark
Opkomst: 45
Organisatie: Was wat ingewikkeld met de
spullen weg krijgen bij het park maar liep
uiteindelijk allemaal goed, verder niks speciaals.
Opvallend: Liep vaak handhaving langs maar ze
deden niks.
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Commissieetentje
Datum: 26 oktober
Locatie: AL16
Opkomst: Ca. 25
Organisatie: We hadden geen aanmeldingen
gedaan waardoor we niet goed boodschappen
konden doen.
Opvallend: ‐

Maandelijkse borrel: Vindt uit
Datum: 9 november
Locatie: Stichtse Taveerne
Opkomst: 17
Organisatie Prima.
Opvallend: Er waren helemaal geen eerstejaars
Sportactiviteit: Gymles
Datum: 18 november
Locatie: Gymzaal aan de schoolstraat
Opkomst: 7
Organisatie: Er was niet gedacht aan het
meenemen van ballen waardoor een deel van de
geplande activiteiten niet kon doorgaan.
Opvallend: Opkomst was erg laag.

Studiemiddag
Datum: 27 oktober
Locatie: Drift 21, 105
Opkomst: Ca. 10 verspreid over de dag
Organisatie: Het contact met
werkgroepdocenten verliep slecht.
Opvallend: Slechts 2 eerstejaars en geen
werkgroepdocenten.

Cultuuractiviteit: Sound of Silence
Datum: 23 november
Locatie: Het Noordbrabants museum
Opkomst: 7
Organisatie: Prima
Opvallend: Lage opkomst, waarschijnlijk doordat
het tijdens colleges was.

Toneelinfomomentje
Datum: 27 oktober
Locatie: Vergaderhok
Opkomst: Ca. 15
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐

Paperworkschop i.s.m Incognito
Datum: 25 november
Locatie: Drift 21, 1.09
Opkomst: 25
Organisatie: Slecht gepland door Incognito, was
tijdens een eerstejaarscollege van CKI.
Opvallend: ‐

Dutjeswoensdag
Datum: 2 november
Locatie: FUF‐hok
Opkomst: 8 verspreid over de dag
Organisatie: Prima.
Opvallend: Er is geslapen.
Oktoberfeest: Op zoek naar God, odz: Alles of
Nietzsche
Datum: 7 november
Locatie: Diner bij Mick o’Connels en feest bij
Bodytalk
Opkomst: 32 man bij het eten en zo’n 60 man op
het feest
Organisatie: Verliep goed ondanks dat er last
minute een man minder was.
Opvallend: 14 docenten en 25 eerstejaars
waarvan een redelijk deel tot het einde bleef.
Bodytalk was helaas niet zo blij met de overlast
aan het einde van de avond.

Versus: Dit was mijn spreekbeurt
Datum: 1 december
Locatie: Drift 25, 303
Opkomst: 23
Organisatie: Goed, alleen de bekertjes waren
eerst vergeten maar dat is snel en goed
opgelost.
Opvallend: De spreekbeurten van Bas, Maarten,
Jonathan en Imke waren erg leuk. Ook de
powerpoints van Joost, Maarten en Imke waren
erg leuk. Aan het einde bleek iedereen een
winnaar.
Karaoke
Datum: 2 december
Locatie: Weerdzicht
Opkomst: 7
Organisatie: Prima.
Opvallend: Lage opkomst, vermoedelijk omdat
het de vrijdag was voor het weekend waarin veel
mensen sinterklaas vieren.

Filosofisch Café: Topsport
Datum: 8 november
Locatie: Hofman
Opkomst: Slechts 4 fuffers
Organisatie: Prima.
Opvallend: Column van Maarten en muziek van
Wijcher.
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SinterFUF
Datum: 6 december
Locatie: Nijenheim 2249
Opkomst: 17, 19 deelnemers
Organisatie: Prima.
Opvallend: Er waren helaas 2 mensen zonder
surprise op de avond zelf omdat 2 mensen last
minute toch niet konden komen. Dank aan Émile
voor het openstellen van zijn huis.

Kerstfeest
Datum: 21 december
Locatie: Barracuda
Opkomst: Ca. 34
Organisatie: Prima.
Opvallend: Bijna alle eerstejaars gingen al heel
vroeg weg.
Kerstfilmmiddag
Datum: 22 december
Locatie: FUF‐hok
Opkomst: Ca. 15
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐

Dryadeactiviteit: Geloof door de ogen van een
mormoon
Datum: 7 december
Locatie: Drift 21, 105
Opkomst: 19
Organisatie: Prima.
Opvallend: De organisatie had friet geregeld wat
echt heel chill was.

Filosofisch café: Existentialisme in de roman
Datum: 10 januari
Locatie: Hofman
Opkomst: Ca. 15 FUFfers
Organisatie: Prima.
Opvallend: Column van Jonathan.

Filosofisch café: Porno is prima
Datum: 13 december
Locatie: Hofman
Opkomst: Ca. 30 FUFers
Organisatie: Prima, alleen geen livemuziek.
Opvallend: Vet veel FUFfers. Column van Joost.

Maandelijkse borrel: Nieuwjaarsborrel
Datum: 11 januari
Locatie: Stichtse Taveerne
Opkomst: Ca. 20
Organisatie: Prima.
Opvallend: Ernö was jarig.

Maandelijkse borrel: kerst
Datum: 14 december
Locatie: Stichtse Taveerne
Opkomst: Ca. 20
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐

Bierproeverij
Datum: 16 januari
Locatie: SVO‐bar
Opkomst: 20 waarvan 18 bier kwamen proeven.
Organisatie: Prima.
Opvallend: Dank aan Herman voor de lekkere
biertjes en de leuke verhaaltjes erbij.

Docentencafé: Teamsport, samenleving en
filosofie met Wouter Kalf
Datum: 20 december
Locatie: Mick o’Connels
Opkomst: 11
Organisatie: Er waren wat problemen met de
powerpoint die Wouter niet gemaild had en er
was geen laptop beschikbaar waar de kabel voor
de tv in paste. Uiteindelijk kwam het goed
omdat Lars zijn laptop mee had.
Opvallend: Geen foto’s. Column van Maarten

Sportactiviteit: Trampolinespringen
Datum: 18 januari
Locatie: Jumpsquare
Opkomst: 12+1 huisgenoot van Lars.
Organisatie: Prima.
Opvallend: Het was erg ver fietsen.
Pre‐Mid‐Years‐Uitje‐Party
Datum: 24 januari
Locatie: FUF‐hok
Opkomst: Ca. 15
Organisatie: Prima.
Opvallend: Als je langs kwam, kreeg je te horen
in welk team je zat.

Kerstdiner
Datum: 21 december
Locatie: Barracuda
Opkomst: 32
Organisatie: Top.
Opvallend: Het eten was erg lekker.

23

Studiemiddag
Datum: 24 januari
Locatie: Drift 25 102
Opkomst: Ca. 10
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐

Maandelijkse borrel: Love is all you need
Datum: 15 februari
Locatie: Stichtse Taveerne
Opkomst: Ca. 30
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐

MYU: FUF’s next religion
Datum: 3,4,5 februari
Locatie: Wintelre
Opkomst: 36
Organisatie: We hadden een aantal dingen niet
helemaal duidelijk van tevoren, maar dat is
uiteindelijk allemaal opgelost.
Opvallend: De moslims (Fieke, Floris, Fabian,
Boet, Gijs en Cynthia) zijn eerste geworden.

Cultuuractiviteit: Wittgenstein’s Mistress
Datum: 21 februari
Locatie: Theater Kikker
Opkomst: 18
Organisatie: Prima.
Opvallend: De aanmeldingen liepen in het begin
niet zo snel. Gelukkig kon de deadline nog iets
opgeschoven worden waardoor er alsnog vrij
veel aanmeldingen waren.

Filosofisch café: De dokter als filosoof
Datum: 7 februari
Locatie: Hofman
Opkomst: Ca. 12 FUFfers
Organisatie: Prima.
Opvallend: Column van Jojanneke.

Cartoonmaandag
Datum: 27 februari
Locatie: FUF‐hok
Opkomst: Ca. 15
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐

Gala
Datum: 7 februari
Locatie: Stairway
Opkomst: Ca. 15 FUFfers
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐

Pixardinsdag
Datum: 28 februari
Locatie: FUF‐hok
Opkomst: Ca. 15
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐

Spelletjesmiddag
Datum: 9 februari
Locatie: De nieuw opengestelde ruimte op Drift
21.
Opkomst: Slechts 2 mensen die spelletjes
speelden.
Organisatie: Prima.
Opvallend: De mannenmiddag, waar veel
FUFfers waren, was op hetzelfde moment.
Hierdoor was het erg rustig. De mensen die in
het hok kwamen hadden over het algemeen
geen tijd of zin in spelletjes.

Hokontbijt op woensdag
Datum: 1 maart
Locatie: FUF‐hok
Opkomst: Ca. 15
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐
Duistere donderdag
Datum: 2 maart
Locatie: FUF‐hok
Opkomst: Ca. 15
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐

Versus: Verkiezingsdebat
Datum: 15 februari
Locatie: Drift 23 206
Opkomst: 21
Organisatie: Het lokaal was last minute opeens
anders, maar dat is goed opgevangen. Verder
prima.
Opvallend: Martijn heeft gewonnen en is nu de
trotse bezitter van de Versuswisselbeker.

Visserige vrijdag
Datum: 3 maart
Locatie: FUF‐hok
Opkomst: Ca. 15
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐
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Maandelijkse B‐day borrel
Datum: 8 maart
Locatie: Stichtse Taveerne
Opkomst: Ca. 25
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐

Bestuursvoorlichting
Datum: 28 maart
Locatie: Drift 21 2.05
Opkomst: Ca. 10, slechts 2 geïnteresseerden
Organisatie: Prima.
Opvallend: Weinig geïnteresseerden.

Dryadeactivitet: Levenseinde
Datum: 9 maart
Locatie: Janskerkhof 2/3 0.19
Opkomst: 13
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐

Open Podium: Toon de essentie van je existentie
Datum: 30 maart
Locatie: Starsound Studio’s
Opkomst: Ca. 70
Organisatie: Prima.
Opvallend: De stroom was begin van de middag
uitgevallen waardoor de soundcheck veel te laat
begon, hierdoor is er te laat begonnen en moest
er helaas een act geschrapt worden.

Filosofisch café: Verkiezingsavond voor filosofen
Datum: 14 maart
Locatie: Hofman
Opkomst: Ca. 10 FUFfers
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐

Studiemiddag
Datum: 4 april
Locatie: Drift 13 004
Opkomst: 8
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐

Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Datum: 15 maart
Locatie: Drift 21, Sweelinckzaal
Opkomst: 37
Organisatie: Prima.
Opvallend: We zijn helaas niet helemaal
toegekomen aan het huishoudelijk reglement,
maar voor de rest is alles aan bod gekomen.

Godfathermiddag
Datum: 10 april
Locatie: FUFhok
Opkomst: Ca. 10
Organisatie: Matig, na het weinige animo de
eerste paar uur, was de persoon met de films
weggegaan.
Opvallend: Bijna niemand zat te wachten op het
kijken van The Godfather.

Sportactiviteit: wandelen
Datum: 20 maart
Locatie: Bos tussen De Bilt en Zeist
Opkomst: 4
Organisatie: Prima.
Opvallend: Het weer zat tegen dus er kwamen
heel weinig mensen.

Driftig: Clash of the comics
Datum: 10 april
Locatie: K‐sjot
Opkomst: 5 FUFfers
Organisatie: Prima.
Opvallend: Weinig FUFfers.

Cultuuractiviteit: Wozzeck
Datum: 21 maart
Locatie: Nationale Opera & Ballet
Opkomst: 14
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐

Filosofisch café: Tegen de twijfel
Datum: 11 april
Locatie: Hofman
Opkomst: ca. 10 FUFfers
Organisatie: Prima.
Opvallend: Column van Guido.

Studiemiddag
Datum: 28 maart
Locatie: Drift 23 1.13
Opkomst: 7
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐
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Maandelijkse borrel: Patent op je poes
Datum: 12 april
Locatie: Stichtse Taveerne
Opkomst: Ca. 20
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐

Maandelijkse borrel: Groeien en bloeien
Datum: 10 mei
Locatie: Stichtse Taveerne
Opkomst: Ca. 25
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐

Reis: Sicilië
Datum: 15‐22 april
Locatie: Sicilië
Opkomst: 24
Organisatie: Prima.
Opvallend: Was superleuk!

Docentencafé: Mexico met Teun Tieleman
Datum: 15 mei
Locatie: Mick O’Connels
Opkomst: 10
Organisatie: Er was wat gedoe met de Mick en
een columnist die een dag tevoren moest
afzeggen, maar dit is goed opgevangen.
Opvallend: Column van Tim.

Bestuursvoorlichting
Datum: 24 april
Locatie: Drift 21 104
Opkomst: Slechts 1 geïnteresseerde.
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐

Sportactiviteit: Campingspellenmiddag
Datum: 18 mei
Locatie: Wilhelminapark
Opkomst: 12
Organisatie: Prima.
Opvallend: Er was geen jeu de boules zoals was
aangekondigd, wel waren er andere dingen die
ook leuk waren, vooral de ballonnen om hoeden
en dieren mee te maken vielen in de smaak.

Diesfeest: 27 club
Datum: 1 mei
Locatie: Bodytalk
Opkomst: Ca. 30
Organisatie: Prima.
Opvallend: Lage opkomst.

Liftwedstrijd
Datum: 20‐21 mei
Locatie: Bonn
Opkomst: 13
Organisatie: Het deelnemersaantal was verkeerd
ingeschat, waardoor er flink verlies is gedraaid.
Opvallend: Er waren slechts 4 teams. De
winnaars waren Renée en Imke.

Diespicknick
Datum: 2 mei
Locatie: Lepelenburg
Opkomst: Ca. 15
Organisatie: Prima.
Opvallend: Weer was matig, maar er was prima
onderdak gevonden in het prieeltje.

FUFtoneel: Lang leve de liefde
Datum: 26 en 27 mei
Locatie: Utrechts Centrum voor de Kunsten
Opkomst: Eerste dag 87, tweede dag 30 en
daarnaast natuurlijk nog de spelers, dus in totaal
ongeveer 135.
Organisatie: Prima.
Opvallend: Beter dan het gemiddelde
amateurtoneel.

BLV: Huishoudelijk reglement
Datum: 8 mei
Locatie: Drift 21 Sweelinckzaal
Opkomst: 10
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐
Filosofisch café: Dierendilemma’s
Datum: 9 mei
Locatie: Hofman
Opkomst: Ca. 15 FUFfers
Organisatie: Prima.
Opvallend: Column van Anne.

Versus: Ouwehoeren DIY
Datum: 29 mei
Locatie: Drift 25, 105
Opkomst: 11
Organisatie: Prima.
Opvallend: Erg goede after.
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Cultuuractiviteit: Her
Datum: 1 juni
Locatie: Drift 25, 201
Opkomst: 17
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐

Maandelijkse borrel: Op je luie reet
Datum: 14 juni
Locatie: Stichtse Taveerne
Opkomst: Ca. 30
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐

Yo Let’s GO!
Datum: 7 juni
Locatie: BASIS
Opkomst: Ca. 15 FUFfers
Organisatie: Je moest op een gegeven moment
vet lang in de rij staan voor je naar binnen kon,
maar verder prima .
Opvallend: ‐

Studiemiddag+bijles logica
Datum: 15 juni
Locatie: Janskerkhof 2‐3, 217
Opkomst: 9
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐
‘’Er is geen hok’’ activiteit
Datum: 20 juni
Locatie: Lepelenburg
Opkomst: Ca. 10
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐

Dryadeactiviteit: Forum over anarchie
Datum: 8 juni
Locatie: Drift 25, 002
Opkomst: 14
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐

Eindejaarsbarbecue
Datum: 30 juni
Locatie: Veldje op ibb
Opkomst: ca. 40
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐

MUF
Datum: 9, 10, 11 juni
Locatie: Dronten
Opkomst: 11 FUFfers
Organisatie: Prima.
Opvallend: ‐
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Bijlage 4: Jaarplanning
Periode 1: 5 sep ‐ 11 nov
34
35
36
37
37
37
37
37
38
38
38
38
39
40
41
41
42
43
43
44
45
45
45
45

Opmerkingen

26‐28 aug

Introductiekamp

5‐6 sep
13‐sep.
14‐sep.
14‐sep.

Introductie Faculteit
Filosofisch Café
Wissel‐ALV
Maandelijkse Borrel

17‐sep.
19‐sep.
20‐sep.

Hokontbijt op dansfeestdonderdag
Filosofestival
Mastermoviemaandag
Dolle Disneydinsdag

21‐sep. Ik ben toch zeker sinterklaas niet woensdag
23‐sep.
BBQ‐eerstejaars
29‐sep.
Commissiemarkt
6‐okt.
Theemiddag
11‐okt.
Filosofisch Café
12‐okt.
Maandelijkse Borrel
19‐okt.
Bingo
26‐okt.
Commissie‐etentje
27‐okt.
Studiemiddag
2‐nov.
Hokactiviteit Tentamenweek
7‐11 nov
Reflectieweek
7‐nov.
Oktoberfeest
8‐nov.
Filosofisch Café
9‐nov.
Maandelijkse Borrel

Periode 2: 14 nov ‐ 3 feb
46
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
51
52
1
2

18‐nov.
23‐nov.
25‐nov.
1‐dec.
2‐dec.
6‐dec.
7‐dec.
13‐dec.
14‐dec.
20‐dec.
21‐dec.
22‐dec.

10‐jan.

Opmerkingen
Sportactiviteit
Cultuuractiviteit
Paperworkshop
Versus
Karaoke
SinterFUF
Dryadeactiviteit
Filosofisch Café
Maandelijkse Borrel
Docentencafé
Kerstdiner+feest
Kersthokactiviteit
X
X
Filosofisch Café
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Kerstvakantie
Kerstvakantie

2

11 jan.

Maandelijkse Borrel

3
3
4
4

16‐jan.
18‐jan.
24‐jan.
24‐jan.

Bierproeverij
Sportactiviteit
hokactiviteit Tentamenweek
Studiemiddag

5
5

30‐jan ‐ 3‐feb
3‐4‐5 feb

Reflectieweek
MYU

Periode 3: 6 feb ‐ 13 apr
6
6
6
7
7
8
9
9
9
9
9
10
10
11
11
12
12
12
13
13
14
14
15
15
15
15
16

7‐feb.
7‐feb.
9‐feb.
15‐feb.
15‐feb.
21‐feb.
27‐feb.
28 feb.
1‐mrt.
2mrt.
3mrt.
8‐mrt.
9‐mrt.
14‐mrt.
15‐mrt.
20‐mrt.
21 maart
22‐mrt.
30‐mrt.
30‐mrt.
4‐apr.
10‐14 apr
10‐apr.
11‐apr.
12‐apr.
15‐22 apr

Opmerkingen
Filosofisch Café
Gala
Spelletjesmiddag
Versus
Maandelijkse borrel
Cultuuractiviteit
Cartoonmaandag
Pixardinsdag
Hokontbijt op woensdag
Duistere donderdag
Visserige vrijdag
Maandelijkse borrel
Dryadeactiviteit
Filosofisch Café
H‐ALV
Sportactiviteit
Bestuursvoorlichting
Cultuuractiviteit
Studiemiddag
Open podium
Studiemiddag
Hokactiviteit Tentamenweek
Reflectieweek
Driftig: Clash of the Comics
Filosofisch Café
Maandelijkse Borrel
Studiereis

Periode 4: 24 apr ‐ 30 jun
17
18
18
19
19
19
20

24‐apr.
1‐mei
2‐mei
8‐mei
9‐mei
10‐mei
15‐mei

Opmerkingen
Bestuursvoorlichting
Diesfeest
Diespicknick
BLV
Filosofisch Café
Maandelijkse Borrel
Docentencafé
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20
20
20
21
22
22
23
23

17‐mei
18‐mei
20‐21 mei
26‐27 mei
29‐mei
1‐jun.
7‐jun.
8‐jun.

Docentendiner
Sportactiviteit
Liftwedstrijd
Toneelvoorstelling
Versus
Cultuuractiviteit
Yo let's GO
Dryadeactiviteit

23
24
24
25
26
27

9‐10‐11 jun.
14‐jun.
15‐jun.
20‐jun.
30‐jun.
3‐jul.

MUF
Maandelijkse Borrel
Bijlesmiddag logica
'Er is geen hok'' activiteit
Eindejaarsbarbecue
X
Periode 1: 4 sep ‐ 10 nov

34 30‐aug ‐ 1‐sep
36
13‐sep.
36
16‐sep.

Introkamp
Wissel‐ALV
Filosofestival

30

Vakantie

Opmerkingen

