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Voorwoord

Waarde lezer,

voor u ligt het jaarverslag van het bestuursjaar 2014-2015, uitgevoerd door het 25e bestuur der 
Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten. Hierin zullen wij terugblikken op ons beleid 
van het afgelopen jaar, de keuzes die wij hebben gemaakt en de hete vuren waarvoor wij hebben 
gestaan. 
Het is met trots en enige weemoed dat we op dit moment het jaar afsluiten. We hebben een jaar 
doorgemaakt waar we aan de weg hebben moeten timmeren die de FUF zal bewandelen in de 
komende jaren, en enkele onverwachte uitdagingen het hoofd moeten bieden. Wij zijn tevreden met de 
resultaten van onze werken het afgelopen jaar, en erg dankbaar aan de geweldige FUF’ers die hun hart 
voor de vereniging hebben laten blijken en hun talenten en diensten in ons voordeel hebben doen 
gelden. 
Naast alle kanten van formeel beleid, hebben we vooral een tevreden gevoel over het verenigingsjaar 
wat we onze leden geboden hebben. We hebben samen met jullie een prachtig jaar gehad met veel 
memorabele momenten, en het is hierom dat het ons zwaar valt de teugels uit handen te moeten geven. 
Dat gezegd hebbende, hebben we veel vertrouwen in wat onze opvolgers de vereniging te bieden 
zullen hebben.

Lucas van Opstal (voorzitter)
Lily de Waal (secretaris)
Robin Wisse (penningmeester
Max Velner (commissaris intern)
Jonathan Steinebach (commissaris onderwijs)
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Inleiding

In dit jaarverslag volgen wij, voor de overzichtelijkheid, grotendeels de structuur van het beleidsplan 
2014-2015. Wij zullen puntsgewijs een reflectie geven op de beleidsdoelstellingen in de categorieën 
Verdiepend, Ontspannend, Financieel en Extern, en de relevante onderwerpen in die verdeling 
bespreken. Voor dit jaarverslag beginnen wij met een stukje Algemeen waarin besluiten of 
gebeurtenissen, die niet specifiek vallen onder de genoemde vierdeling van verenigingsdoelen maar 
significant zijn voor haar bestuur of vorm.
Na deze bespreking van onze beleidsdoelen zullen individuele bestuursleden reflecteren op hun 
persoonlijke doelstellingen en ervaringen. Na dit segment bieden wij de lezer een reflectie op ons 
functioneren in het kader van het driejarenplan zoals opgesteld door bestuur-Mak (2012-2013).
Afsluitend volgen een financiële bijlage, een evaluatie van activiteiten en het genoemde 
driejarenplan.
Wij wensen u veel leesplezier.
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Reflectie op doelstellingen

Doelstellingen Algemeen
Naast de bewegingen van de FUF is er dit jaar ook gesleuteld aan haar vorm: Op de halfjaarlijkse 
ALV in maart 2015 zijn er twee besluiten bij stemming aangenomen: het naar voren verplaatsen van 
de wissel-ALV om een nauwere aansluiting op het academisch jaar mogelijk te maken, en het 
reserveren van fondsen om een aanpassing van de statuten van de FUF mogelijk te maken. De wissel 
staat nu gepland op 9 september en het is gelukt de inwerkperiode en activiteitenplanning hieraan aan 
te passen. Het wijzigen van de statuten is een project voor de lange termijn, en vanwege statutaire 
bepalingen met betrekking tot wijzigingen van statuten uitdagend, maar de stappen die gezet kunnen 
worden wanneer onze opvolgers verkiezen deze wijzigingen door te zetten zijn door ons in kaart 
gebracht. Het wijzigen van de statuten heeft met name betrekking op verouderde definities van 
lidmaatschap en het verenigingsjaar. 
Hiernaast hebben wij in ons bestuur gewerkt aan de vervanging van witboeken. Elk bestuurslid heeft 
zijn of haar functiewitboek aangepast aan de moderniteit, alsmede enkele andere witboeken door onze 
ijverige secretaris, Lily de Waal. Wij moedigen onze opvolgers aan dit werk voort te zetten met de 
overgebleven commissiewitboeken.

Doelstellingen Verdiepend
Het is het afgelopen jaar een doel van ons geweest om de studie-inhoudelijke activiteiten die de FUF 
organiseert gevariëerder en interactiever te maken en ze meer promotie te geven, opdat ze met meer 
enthousiasme bezocht worden.  Sinds de publicatie van het halfjaarlijks verslag heeft de 
dryadecommissie twee activiteiten georganiseerd. Deze zijn allebei erg goed bezocht. De eerste 
activiteit was een lezing met erg veel ruimte voor discussie en interactie met de spreker en de tweede 
was van een geheel nieuw soort, drastisch verschillend van het traditionele lezing-format. Het was een 
evenement met een open en informele debatstructuur, waaraan ook docenten deelnamen, wat hopelijk 
ook heeft bijgedragen aan de binding tussen docenten en studenten. Daarnaast heeft de 
dryadecommissie voor komende 3 oktober nog een groots evenement in de koker, het Filosofisch 
Festival, een interdisciplinair evenement voor de hele faculteit geesteswetenschappen, waarop 
doormiddel van verscheidene activiteiten (van workshops tot lezingen) de verhouding tussen filosofie 
en kunst ontdekt wordt. Hiermee hoopt de dryadecommissie een boel mensen te kunnen vermaken en 
verrijken. Al met al zijn we erg tevreden over de mate waarin we deze doelstelling hebben behaald.
De perspectiefdag staat gepland voor 9 oktober. De organisatie heeft in eerdere maanden tegenslag 
gehad wegens matige respons van de beoogde sprekers, maar verloopt nu volgens plan. We 
vertrouwen erop dat de commissie er met voortgezette inspanning een geslaagd evenement van kan 
maken, waarop filosofiestudenten een omvattend beeld krijgen van hun mogelijkheden na het afronden 
van hun bachelor. Inmiddels is er een aardige collectie sprekers voor gevonden, aansluitend op het 
thema ‘Jonge alumni op de banenmarkt’.
Met dank aan de vlijtige docentencafécommissie en hun prestatie een gratis zaal te regelen heeft er 
een extra docentencafé plaats gevonden. Ook deze was een groot succes. De opkomst was goed en de 
avond was leuk. Samen met Keimpe Algra hebben we ons vermaakt en we zijn wat meer over hem te 
weten gekomen.
In het halfjaarlijks verslag schreven we dat het oktoberfeest geen daverend succes was geweest door 
moeizaam contact tussen FUF en departement. Een mogelijke oplossing hiervoor zagen we in 
kleinschalig overleg met de belangrijke figuren daarin. Dit overleg komt er met ingang van volgend 
jaar. Het is ons opgevallen dat er een hoop terrein te winnen is in de stroomlijning tussen FUF en 
universiteit en we moedigen onze opvolgers aan om deze verder te verbeteren.



FACULTEITSVERENIGING VAN UTRECHTSE FILOSOFIESTUDENTEN

6

Het docentendiner staat ook nog steeds op de planning. De kookcommissie is druk bezig om die tot 
een succes te maken, zoals die dat in voorgaande jaren is geweest. Docenten hebben aangegeven dit 
altijd een erg leuk evenement te vinden.
Bij de halfjaarlijkse ALV hebben we het voornemen uitgesproken om de Externe Agenda te promoten. 
Dit hebben we helaas niet voldoende gedaan en we moeten dan ook constateren dat hij niet veel 
bekeken wordt. Desondanks vinden we het nog steeds een waardevol initiatief. We hopen vurig dat 
onze opvolgers er heil in zien het door te zetten, hoewel dat natuurlijk geheel aan hen is.
Tot onze grote vreugd heeft de FUF met ingang van komend jaar weer een boekendeal. Er is een 
overeenkomst getroffen met boekenservice.nl voor kortingen van 10% op binnenlandse en 15% op 
buitenlandse boeken. We zijn bezig op alle kanalen die ons beschikbaar zijn dit heuglijke feit bekend 
te maken. De boekencommissie zal volgend jaar haar werk doorzetten om te zorgen dat de 
boekenverkoop ieder blok in goede banen wordt geleid, door de boekenlijsten en deelnemersaantallen 
per vak aan de leverancier door te geven. Daarnaast heeft Paul Ziche namens het departement 
toegezegd zijn best te gaan doen de opleiding een literatuurlijst te laten opstellen ruim voor aanvang 
voor elk blok.
Helaas zijn we er nooit aan toegekomen om een scriptieplank in te richten met mooie papers van leden 
uit het Igitur-archief. Dit spijt ons (in het bijzonder de commissaris onderwijs) diep. Zeggen dat er 
geen tijd was, zou een oneerlijke weergave van de loop der zaken zijn. Er was echter voortdurend 
sprake van dingen met een hogere prioriteit. We verzoeken de ALV onze opvolgers aan te sporen op 
dit gebied beter werk te leveren dan wij dat hebben gedaan.

Doelstellingen Ontspannend
Het afgelopen jaar hebben wij als bestuur ons best gedaan om onze leden een constante stroom aan 
ontspannende activiteiten te bieden. 
Ten eerste hebben we dit gerealiseerd door onze leden iedere maand een borrel aan te bieden en het 
hok doordeweeks in ieder geval van 13:00 tot 22:00 op maandag tot en met donderdag en van 13:00 
tot 18:00 op vrijdag open te hebben zolang er leden aanwezig waren. In ons beleidsplan hebben we 
aangegeven dat het ons doel was om de borrel onveranderd op elke tweede donderdag van de maand te 
houden. Aangezien we niet langer bij de Oude Dikke Dries onze borrels houden, maar in de Stichtse 
Taveerne waren we genoodzaakt deze doelstelling te herzien. Bij de Stichtse Taveerne waren borrels 
op donderdag niet mogelijk, daarom vinden de borrels nu plaats op iedere tweede woensdag van de 
maand. 
Een andere manier waarop we ontspanning wilden bieden aan onze leden is door middel van 
activiteiten georganiseerd door commissies, groepen en het gangmakerscollectief. Het 
gangmakerscollectief is een samenwerkingsverband tussen FUF, Atlas, Awater, Albion en Incognito 
gericht op het geven van feesten. 
De banden met andere studieverenigingen zijn goed genoeg om gemakkelijk feesten met hen te 
kunnen organiseren. In ons bestuursjaar hebben vijf  feesten plaatsgevonden: Het oktoberfeest, 
Sintequilafeest, het gala, lustrumfeest en het introductiefeest. Van deze feesten is alleen het 
oktoberfeest niet goed verlopen. De belangrijkste reden hiervoor is slechte communicatie van het 
departement naar de FUF over de planning van tentamens. Hierdoor vond er een tentamen van een 
eerstejaarsvak plaats op de dag na het oktoberfeest. Een andere reden voor de slechte opkomst van 
eerstejaars is dat het departement de FUF niet actief heeft geholpen met het promoten van het 
oktoberfeest via de mentorgroepen. 
Op de planning stond voor blok 4 nog een feest georganiseerd door de gangmakers. Dit feest is 
verschoven naar november van het komende studiejaar. Dit komt vooral doordat de organiserende 
verenigingen geen datum konden vinden die iedere vereniging goed uit kwam. Ook verliep het overleg 
tussen verenigingen langzaam en werd er te weinig gecommuniceerd. Dit kwam vooral omdat de 
andere gangmakersverenigingen in deze tijd van het jaar net gewisseld zijn of bezig met het regelen 
van hun wissel. 
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Verder organiseren de commissies en groepen veel kleine activiteiten. Er is het jaar een constante 
stroom van kleine onstpannende activiteiten geweest. We zitten ongeveer aan gemiddeld één 
ontspannende kleine activiteit per week. Voorbeelden van dit soort activiteiten zijn game- en 
filmmidagen, hokactiviteiten, spelletjesavonden, de karaoke-avond, boulderen en modeltekenen. Deze 
activiteiten worden over het algemeen goed genoeg bezocht om ze tot een succes te maken. 
Daarnaast hebben we ons ingezet om het MidYearsUitje te organiseren. We kijken tevreden terug op 
hoe het MYU verlopen is. We hebben veel positieve reacties gehoord en het aantal mensen dat mee 
ging was hoger dan we vantevoren verwacht hadden. Helaas hebben we het gepresteerd om voor het 
eerst sinds jaren de locatie, die geheim dient te blijven te lekken, waardoor we niet als eerst op locatie 
waren. Eervolle vermeldingen gaan uit naar Giordano Ierna, Gaby de Jong, Joost van der Putten en 
Jan-Willem Damkot voor het eerder aanwezig zijn dan het bestuur op de locatie van MYU 2015. 
Verder hebben we met veel plezier het MYU georganiseerd en zijn we niet tegen grote problemen 
aangelopen. 
De liftwedstrijd heeft dit jaar niet plaatsgevonden. Deze wedstrijd was gepland in het voorjaar, tussen 
het MYU en de studiereis in. De liftwedstrijd zou georganiseerd worden door het bestuur Ierna. De 
grootste reden waarom de liftwedstrijd niet plaats heeft gevonden is omdat het al heel snel voor de 
leden een dure aangelegenheid wordt. Het grootste deel van de kosten moeten de leden zelf betalen 
omdat we slechts vijftig euro hebben begroot voor de liftwedstrijd. 
Ook de merchandisecommissie liep in het begin van het jaar niet helemaal lekker. Mensen kregen niet 
wat ze besteld hadden, kregen hun spullen pas heel laat of kregen hun bestelde spullen überhaupt niet. 
Hier hebben we het natuurlijk met het bestuur over gehad en onze conclusie was het dat vooral lag aan 
het gebrekkige communicatie met het bestuur en het missen van een duidelijke voorzitter. Om deze 
problemen op te lossen hebben, is een van de bestuursleden in de commissie gegaan. Ten eerste is er 
toen uitgebreid geëvalueerd over de gemaakte fouten. Deze evaluatie heeft de commissie verwerkt in 
een merchandisewitboek. Om het jaar voor de merchandisecommissie nog wel een beetje op een 
positieve manier te laten afsluiten hebben ze besloten om nog een lijn te produceren. Op het moment 
van schrijven loopt dat allemaal op rolletjes en hopelijk is dat op het moment van lezen nog steeds zo.
Eén van de grootste evenementen dit jaar was de lustrumweek ter ere van het 25 jaar bestaan van de 
FUF. Het lustrum bestond uit vijf dagen waarin verschillende activiteiten werden georganiseerd met 
elke dag één van de vier elementen als thema. De activiteiten die in deze week georganiseerd zijn 
waren de opening, de kampvuuravond, het kanoën, de bandjesavond, het diner, het feest en de 
diespicknick. De lustrumweek is naar onze mening erg goed verlopen. De lustrumcommissie heeft 
ondanks wat kleine tegenslagen, zoals bijvoorbeeld het failliet gaan van een geboekte locatie, een 
prachtige lustrumweek neergezet. De activiteiten in de lustrumweek zijn zonder uitzondering goed 
bezocht.

Doelstellingen Financieel
De belangrijkste financiële doelstelling, het naleven van de begroting, is tot dusver prachtig 
uitgevoerd. Er zijn geen grote afwijkingen geweest, zoals te zien in de bijlage. 
De initiatievenpot is dit jaar goed gebruikt voor een aantal kleine activiteiten: knikkermiddag, karaoke, 
de agora, de bierproeverij en een aantal spelletjesavonden, inclusief de pokeravond. Het overige 
bedrag zal naar de vernieuwende plannen van de almanakcommissie gaan, om een fantastische 
terugblik op het jaar te hebben. Een punt van aandacht voor het volgende bestuur is dat er vooralsnog 
vooral aanspraak op de pot wordt gemaakt voor "bestuursactiviteiten" en niet door commissies. Deze 
extra ruimte is prettig voor het bestuur en leuk voor de leden maar stimuleert de creativiteit van 
commissies niet per se.
Een aantal grote activiteiten moeten op het moment van schrijven nog gebeuren of financieel afgerond 
worden. Dit zijn het introductiekamp, de toneelvoorstelling, een grote dryadeactiviteit genaamd 
Filosofestival en het produceren van de almanak. Naar verwacht zullen deze ook binnen de begroting 
blijven.



FACULTEITSVERENIGING VAN UTRECHTSE FILOSOFIESTUDENTEN

8

Het aanspreken van de spaartegoeden is door sponsoring uiteindelijk onnodig gebleken. Dit geld wordt 
doorgeschoven naar de begroting van volgend jaar als onderdeel van het restant van 2014-2015.
Ook het gereserveerde geld voor het wijzigen van de statuten wordt doorgeschoven naar volgend jaar. 
Dit is, zoals vastgelegd op de H-ALV, €500. Wij raden komende besturen aan om na de wijziging van 
de statuten jaarlijks een klein bedrag opzij te zetten voor het bijwerken van de statuten. Hiernaast is er 
ook €100 gereserveerd voor een familie of vriendendag.
Wat betreft de sponsoring: er is een grand totaal van €1.360 opgehaald. Dit is mogelijk geworden door 
de lustrumcommissie, de sponsorcommissie en een donatie van een lid. Het afgelopen halfjaar heeft de 
sponsorcommissie zich voornamelijk bezig gehouden met het geven van filosofieworkshops op 
middelbare scholen. Dit lijkt naast de stamkroeg de beste optie tot structurele sponsoring te zijn die we 
nu hebben. De drijvende kracht achter dit project, onze kandidaat-secretaris, zal hier voor de
continuïteit volgend jaar verder aan werken.
Bij het aanvragen van fondsen zijn er geen verrassingen geweest. In de bijlage zie je hoeveel er per 
activiteit is aangevraagd en hoeveel daarvan uiteindelijk is toegekend. 

Doelstellingen Extern
Het contact met de Stichting Studieverenigingen Filosofie is, zoals al aangegeven in het halfjaarlijks 
verslag, uit elkaar gevallen in de loop van het jaar. Oorzaken hiervoor waren de grote moeite die het 
kostte om besturen te motiveren voor het samenwerkingsverband. Ten nadele van trekken aan een 
dood paard vervolgt de FUF op het moment haar weg samen met de Rotterdamse ERA, en dankzij 
persoonlijk kennismaken en een enthousiaste brainstromsessie voor een kleinschaliger herstart lijkt het 
laatste hoofdstuk van samenwerking tussen filosofen nog niet geschreven. Voor het komende jaar is 
een plan geschetst voor laagdrempelige activiteiten, te denken aan een bindingsborrel of een 
debatwedstrijd. Deze activiteiten dienen tevens als try-out voor draagvlak binnen de verenigingen en 
assessment van acquisitiepotentieel.
De SSF als stichting staat formeel ontbonden te worden. Dit proces is bij moment van schrijven 
gaande en als laatste vertegenwoordiger van de FUF in het verbond zal Lucas van Opstal werkzaam 
blijven totdat dit afgesloten is. Belangrijk punt voor ons is dat de gemaakte kosten van de stichting 
(zoals KvK-contributie) eerlijk gedeeld worden door alle participerende verenigingen en er geen 
kwaad bloed achterblijft.
Alumnivereniging Autarkeia heeft het afgelopen jaar een verjonging van haar bestuur meegemaakt. 
Sinds juni 2015 zitten, na veel onderhandeling, drie nieuwe leden in het bestuur van Autarkeia op 
verzoek van de FUF. De infusie van deze jonge alumni in het bestuur van onze alumnivereniging is de 
methode om een expliciete wens die FUF, gesteund door departement en in het bijzonder Jos Philips, 
waar te maken om het alumnileven zichtbaarder en aantrekkelijker te maken voor de nieuwe generatie 
afgestudeerden. Op het moment zijn Chris Stapper, Inge Brekelmans en Inge de Graaf aan het werk 
om een agenda op te stellen voor het nieuwe jaar, maar zeker is al dat zij voorts actief zullen gaan 
werven op diploma-uitreikingen.
Bij de halfjaarlijkse ALV hebben we aangegeven dat onze samenwerking met andere 
studieverenigingen van geesteswetenschappen, in het bijzonder in hun bijeenkomst in het 
Studieverenigingenoverleg Geesteswetenschappen (treffend afgekort SVO), niet slecht was, maar wel 
beter kon. Alle verenigingen waren open en vriendelijk, maar we denken dat de samenwerking nog 
vanzelfsprekender kan. Dat wil zeggen, dat het natuurlijker wordt om contact te leggen met andere 
studieverenigingen voor bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten of het communiceren met het 
departement over onze belangen. Deze samenwerking is belangrijk, omdat het ons in staat stelt grotere 
activiteiten te organiseren en omdat studieverenigingen samen meer in te brengen hebben bij het 
departement dan wij in ons eentje. We hebben ons het afgelopen actief ingespannen om de verhouding 
te verbeteren: door samen feesten te organiseren, door hen te proberen te betrekken bij de organisatie 
van het aankomend Filosofisch Festival, door een actieve rol te spelen bij de bijeenkomsten van het 
SVO en door in het algemeen een open en toegankelijke houding aan te nemen. Op deze manier is er 
ons inziens al enige winst geboekt. Een mooie manier om dit voort te zetten, naast deze koers aan te 
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houden, is het deelnemen aan activiteiten van het SVO (zoals de Scavenger Hunt en de Let’s Go-
feesten) en hun organisatie. Het zou onze harten verwarmen als FUF-leden en het volgende bestuur in 
SVO-commissies traden.
Het contact met VIDIUS is nog steeds goed. De commissaris onderwijs zit nog steeds in een 
commissie aldaar, het kandidaat-bestuur heeft reeds kennis gemaakt met hun kandidaat-voorzitter. 
Ook zit er een filosofiestudente in het KB aldaar. We hopen dat dit alles het voor de FUF nog 
makkelijker maakt VIDIUS te benaderen en andersom
De samenwerking met de Stichtste Taveerne, onze nieuwe stamkroeg, bevalt nog steeds uitstekend. De 
opkomst bij borrels is onverminderd, evenals de sfeer. Over de borrels volgt later meer.
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Reflectie op Persoonlijke Taken en Speerpunten

Voorzitter - Lucas van Opstal
Meer nog dan op het moment dat ik mezelf deze vragen stelde in het halfjaarlijks verslag, voel ik mij 
nog midden in het gejaagde leven van een voorzitter van een vereniging die, zo blijkt, zelfs in de 
zomervakantie niet stilstaat. Zo ook geniet en leer ik meer nog dan halverwege het jaar van de 
ervaring, en de veelal over mezelf afgeroepen hectiek. 
Aan het begin van dit jaar werd ik weer eens gewezen op de waarde van mij omringen met de juiste 
mensen. Ik kan terugkijken op het afgelopen jaar en me gelukkig prijzen met inzet en inzicht van mijn 
medebestuursleden, zonder wie dit schip niet half zo wel had gevaren. Daarnaast heb ik in mijn 
randtaken ook geluk gehad met de mensen met wie ik heb samengewerkt afgelopen jaar, en nog korte 
tijd na mijn aftreden nog mee zal doorwerken aan bijvoorbeeld Perspectiefdag en het toneelstuk.
Er is mij meer wijsheid aangemaand waarvan ik de waarde in de loop van het jaar heb leren 
waarderen. Ik doel hier op wat in de wandelgangen de ‘voorzittersziekte’ heet; de neiging zoveel hooi 
op de vork te willen nemen of zoveel te bemoeien met zaken dat het allemaal niet meer bij te houden 
is. Ik dacht hier aanvankelijk wel omheen te kunnen manoeuvreren, maar aan het einde van het jaar 
ben ik des te meer dankbaar voor de hulp die ik vanuit alle hoeken gekregen heb om zaken als 
alumnibeleid of toneelgroep drijvende te houden. De FUF’ers zijn werkelijk een gemeenschap om op 
te bouwen, en alle lof komt hen toe.
Eén zo’n project wat ik aannam aan het begin van het jaar was het waarnemen van de relatie tussen 
FUF en alumnivereniging Autarkeia. Deze samenwerking zat al jaren in het slop, en dit motiveerde 
mij om suggesties aan te grijpen die hier verandering in konden aanbrengen. Hierbij is de hulp van met 
name Chris Stapper en Jos Philips cruciaal geweest. Ik ben erg tevreden met de resultaten die geboekt 
zijn dankzij de toegewijde mensen die hieraan hebben gewerkt.
Een andere taak die ik op mij nam dit jaar was het waarnemen van contact met de SSF. Zoals in het 
halfjaarlijks verslag al aangekondigd werd, is dit samenwerkingsverband nu defunct. De waarde van 
samenwerking is gelukkig niet voorbijgegaan aan noch FUF noch ERA, en in juni 2015 heeft er een 
bijeenkomst plaatsgevonden tussen de (kandidaat-)besturen van onze twee verenigingen met als doel 
een visie voor een herstart tussen onze verenigingen. 
Voor andere randdoelstellingen ligt er nog werk in het verschiet op het moment van schrijven. De 
toneelgroep heeft het pad van de prudentie gekozen en extra tijd genomen voor repetitie, waarmee de 
voorstelling over de vakantie heen getild is. Hetzelfde geldt voor de perspectiefdag, waar een 
aanvankelijk matige respons van de beoogde sprekers ons noopte hier een datum in oktober voor te 
prikken. 
Naast deze projecten heb ik deze zomer een herstart van de noodlijdende kookcommissie noodzakelijk 
geacht. Omdat docenten het klaarblijkelijk erg leuk vinden eens in het jaar verwend te worden door 
onze gastro-esthetici, hopen wij het traditionele lentediner in herfstachtiger sferen alsnog te serveren.
Voorzitter zijn is me het afgelopen jaar erg goed bevallen. Het ondenkbare is niet gebeurd en ik heb 
geen breuken of conflicten hoeven sussen. Mijn bestuur, wat ik voor het grootste deel nauwelijks 
kende toen we geselecteerd werden, heeft dit jaar wat mij betreft onvergetelijk gemaakt voor mij en 
hopelijk ook voor de leden van onze vereniging. 

Secretaris – Lily de Waal
Een van de grote dingen waar ik me het afgelopen half jaar mee bezig heb gehouden is natuurlijk de 
lustrumweek en de afronding daarvan. Persoonlijk vond ik de lustrumweek een daverend succes en ik 
hoop dat iedereen er net zo van heeft genoten als ik. Natuurlijk ging niet alles perfect (het uitprinten 
van de programmaboekjes, om maar iets te noemen) maar naar mijn mening heeft de commissie alles 
op zo'n manier kunnen oplossen dat de leden er geen hinder aan hebben ondervonden. Ik ben 
begonnen aan het schrijven van een lustrumwitboek maar deze is helaas door tijdsgebrek nog niet 
helemaal af. Ik vond het in ieder geval een eer het lustrum te mogen organiseren en ik wil de rest van 
de lustrumcommissie ontzettend bedanken voor hun inzet.
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Toen mijn dienst bij de lustrumcommissie er op zat, en ik meer tijd kreeg voor andere projecten, ben 
ik in de merchandisecommissie gegaan. Op het moment van schrijven zijn we nog volop bezig met de 
voorbereidingen van de tweede lijn dus harde feiten kan ik jullie nu nog niet geven. Wel heb ik alle 
vertrouwen in succes. Bij deze tweede lijn hebben we de fouten van de vorige lijn vermeden maar ook 
het algemene karakter van de merchandise wat aangepast in de hoop dat mensen in de toekomst meer 
tevreden zullen zijn. Op de Algemene Ledenvergadering hoor ik graag wat jullie er van 
vinden. Persoonlijk ben ik in ieder geval trots op het werk dat de commissie in de afgelopen maanden 
verzet heeft.
Verder heb ik ook het Mid Years Uitje witboek herschreven en up-to-date gemaakt en heb ik het KB-
witboek aangevuld met de huidige gang van zaken. Ook heb ik, obessief over orde dat ik ben, de 
archiefkast in het FUF-hok uitgezocht, opgeruimd en heringericht. Dit laatste zal vooral voor 
penningmeester en secretaris van komend jaar fijn zijn aangezien alles veel makkelijker terug te 
vinden is.
Het jaar is voorbij gevlogen en ik besef eigenlijk nog niet goed dat het voor mij alweer bijna voorbij 
is. Ik heb er in ieder geval erg van genoten en ben best tevreden over wat we het afgelopen jaar bereikt 
hebben.

Penningmeester – Robin Wisse
Nu het einde van het jaar nadert durf ik bijna te geloven dat het financieel daadwerkelijk allemaal zo 
zal lopen als voor het begin van dit jaar gepland was. De commissies die nog grote uitgaven zullen 
maken zijn al een heel eind met hun plannen, dus voorlopig niets dan goed nieuws van mijn kant. 
Wat betreft de sponsorcommissie: het afgelopen halfjaar is er weinig nieuws gebeurd. Dit is enerzijds 
te wijten aan een gebrek aan initiatief in combinatie met tijd van mijn kant, anderzijds aan het feit dat 
we dachten meer kans te maken in het najaar en vroege voorjaar als bedrijven hun geld aan het 
verdelen zijn en tot slot aan het karakter van de commissie, wat zoals eerder gezegd concreet werken 
lastig maakt. 
Wat er echter wel is gebeurd is een zeer succesvolle voortzetting van het workshops geven op 
middelbare scholen. Er zijn er inmiddels drie gegeven en alle betrokkenen waren enthousiast. Het 
geeft leden de kans om voor de klas te staan, scholen een leuke workshop, leerlingen een 
kennismaking met filosofie en de FUF financiële middelen om tof te blijven. Marloes Biel is hier dit 
jaar veel mee bezig geweest en zal dit volgend jaar voortzetten. Dit jaar is dit initiatief langs velen 
heengegaan. Nu het zich uit de testfase beweegt zal het geven van workshops net als andere 
commissies op basis van inschrijvingen aan het begin van het jaar gebeuren.
Ook hebben we onszelf dit jaar verder geformaliseerd: bijvoorbeeld in de vorm van een 
standaardfactuur en een overzicht met sponsormogelijkheden voor potentiële sponsoren. Dit legt een 
goede basis voor volgende jaren.
Laat het weinige nieuws overigens niet afleiden van het feit dat het een zeer succesvol jaar is geweest 
waarin €1.360 is opgehaald door middel van sponsoring. Vorig jaar was dit €250. Nu is een groot deel 
van deze inkomsten met het lustrum gepaard gegaan, en hebben we normaliter niet zulke grote 
activiteiten, maar het laat zien dat er veel mogelijk is als er een actieve commissie mee bezig is. 
Over de zaken omtrent wanbetalers kan ik redelijk tevreden spreken: een aantal lieden vergeet 
steenvast die ene euro over te maken, maar veel meer dan persoonlijke frustratie voor de 
penningmeester levert dat gelukkig niet op. Het grote bedrag op de balans onder debiteuren (lieden die 
nog euro’s aan de FUF moeten geven) wordt voornamelijk veroorzaakt door betalingsregelingen 
omtrent de studiereis en hoeft dus niet tot zorgen te leiden. Ook met de cola gaat het sinds het 
streepsysteem ietwat beter, hoewel er nog steeds op mysterieuze wijze donkere vloeistof uit de 
koelkast verdwijnt.
Ik weet niet of ik dit jaar meer aan student-docent interactie heb bijgedragen dan anderen, maar ik heb 
het idee dat het over het algemeen aardig is gegaan. Niet super, want die mensen hebben het druk. In 
ieder geval willen ze graag aanwezig zijn, wat een goed begin is. Nu is het aan de FUF om ze op tijd 
uit te nodigen! Een nieuwe ontwikkeling op dit gebied is dat het Carlo Ierna erg leuk lijkt om op een 
of andere manier deel uit te maken van de spikspliternieuwe symposiumcommissie. Op deze manier 
staat de FUF weer dichter bij het departement en verkrijgt de commissie hele waardevolle en 
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professionele inbreng. Hoe deze dynamiek verder zal werken is aan het nieuwe bestuur, de commissie 
en aan hemzelf.
Het Filosofisch Café blijft een heikel punt: echt populair is het niet en gezien de drukte en de inhoud 
van discussies is dat te begrijpen. Toch wil ik het Filosofisch Café even in goed licht zetten: het is 
ontzettend tof dat wij als studievereniging (mede-)organisator zijn van een maandelijks openbaar 
filosofisch evenement. Er lijkt een brede interesse naar filosofie te zijn en het lijkt mij waardevol om 
eraan bij te dragen die interesse te voeden, met bijvoorbeeld dit soort café-lezingen maar ook met de 
workshops op middelbare scholen en op andere manieren die zo even niet tot me komen maar er 
ongetwijfeld zijn. Misschien is het goed om het Filosofisch Café voortaan op deze manier te zien, als 
activiteit naar buiten toe in plaats van naar binnen, alsmede als leuke plek om creativiteit van onze 
studenten in de vorm van columns te uiten. 
Dit gezegd hebbende is het alsnog belangrijk om daadwerkelijk met filosofie bezig te zijn op zo’n 
avond. We zijn nu aan het einde van het vorig-jaar geplande programma, wat betekent dat de 
commissie nu weer nieuwe content aan het bedenken is. De onderwerpen zien er in ieder geval al 
interessant uit, hopelijk komt dit tot zijn recht op de avonden zelf.
Als laatste wil ik een paar woorden gebruiken om de bijlagen toe te lichten, aangezien die blijkbaar al 
jaren voor ondoorgrondelijk worden aangenomen. De beste manier om een overzicht te krijgen van 
wat er financieel is gebeurd dit jaar is door naar de posten te kijken. Hier zie je hoeveel er aan het 
begin van het jaar is begroot voor een bepaalde groep, activiteit of commissie, en hoeveel daarvan 
daadwerkelijk is uitgegeven. Met andere woorden, hier zie je of alles volgens plan is verlopen. Als een 
commissie meer heeft gekost dan verwacht is dit in het rood aangegeven. 
Wat betreft de balans hoop ik dat men bij het bekijken er van niet wordt overspoeld met een blinde 
paniek. De balans in de bijlage is iets specifieker dan die op de H-ALV, hopelijk maakt dit de zaken 
iets duidelijker. Voor vragen over de balans is de ALV natuurlijk de aangewezen plek. Echter, mocht 
je meer algemeen willen weten wat een balans eigenlijk is raad ik je aan om buiten een ALV een 
huidig of oud penningmeester aan te spreken, of om even te googelen. Ook nieuw in de financiële 
bijlage is het kopje “inkomsten”, een hopelijk vanaf nu vast onderdeel van het ALV verslag. 
Als allerlaatste: bedankt voor het afgelopen jaar, opdat er nog velen als deze mogen volgen.

Commissaris Intern – Max Velner
Eén van mijn belangrijkste speerpunten was om zo snel mogelijk een bekend gezicht te worden bij de 
FUF. Dit speerpunt had ik omdat ik op het moment dat ik bestuur werd pas slechts een halfjaar lid was 
van de FUF. Ik denk dat het me gelukt is om dit speerpunt te realiseren. Dit ging eigenlijk vanzelf 
door veel deel te nemen aan activiteiten en veel tijd in het hok door te brengen, wat je toch sowieso als 
bestuur hoort te doen. 
Een ander speerpunt van mij is om toezicht te houden op de commissies. Ik ben van mening dat de 
meeste commissies het afgelopen jaar naar behoren hebben gefunctioneerd. Het is elke commissie tot 
nu toe nog gelukt om de aan hen toebedeelde taken uit te voeren, ook al verliep dit bij sommige 
commissies misschien wat moeizamer.
Verder is een speerpunt van mij om zoveel mogelijk eerstejaars actief te maken bij de FUF. Tot nu toe 
is dit goed gelukt. Er zijn relatief veel eerstejaars actief geworden bij de FUF. Niet alleen bij 
activiteiten, maar ook in veel commissies zitten eerstejaars. Ook bestaat het kandidaatbestuur voor een 
groot deel uit eerstejaars. 
Ook wilde ik me gaan inzetten voor goede promotie van activiteiten. Ik heb dit gedaan op de manieren 
die ik in het beleidsplan heb aangegeven, dus via Facebook en mond-tot-mondreclame. Verder leek 
het mij een goed idee om meer te gaan flyeren, dit hebben we het afgelopen jaar niet vaak genoeg 
gedaan. 
Daarnaast heb ik geprobeerd om goede contacten te leggen met andere studieverenigingen. Dit leek 
mij met name belangrijk omdat we andere studieverenigingen nodig hebben om feesten te kunnen 
organiseren. Dit speerpunt heb ik geprobeerd te realiseren door deel te nemen aan het 
gangmakerscollectief. Het gangmakerscollectief is een samenwerkingsverband tussen FUF, Incognito, 
Atlas, Awater en Albion. Het gangmakerscollectief is het afgelopen jaar gedeeltijk succesvol geweest. 
Er stonden twee feesten op de planning waarvan er één heeft plaatsgevonden. De oorzaak van het 
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verplaatsen van het tweede feest ligt in mijn ogen niet aan het gebrek van vriendschappelijk contact 
met de andere verenigingen die deel nemen aan het gangmakerscollectief. 
Tot slot was één van mijn speerpunten het beheren van de site. Dit speerpunt is niet volledig 
gerealiseerd. Dit komt deels doordat ik er in het begin van het jaar geen tijd voor had en deels door 
technische onkunde van mijn kant. Het uploaden van foto’s en informatie op de site is wel gebeurd, 
maar  vaak aan de late kant. Ik besef me dat het vervelend voor de leden is om pas weken na een 
plaatsgevonden activiteit te foto’s te kunnen bekijken. Daarvoor bied ik mijn excuses aan. 
Heel erg bedankt voor het leuke jaar.

Commissaris Onderwijs – Jonathan Steinebach
Ik ben het afgelopen jaar druk bezig geweest om een verscheidener aanbod aan verdiepende 
activiteiten te scheppen. Samen met mijn enthousiaste dryadecommissiegenoten -bedankt!- is dat wat 
mij betreft goed gelukt. Zoals al gezegd komt er nog een activiteit aan (het Filosofisch Festival), waar 
ik me persoonlijk erg op verheug. Volgend jaar ga ik me opnieuw aanmelden voor de 
dryadecommissie: ik hoop deze lijn te kunnen voortzetten.
Ook in de tweede helft van het jaar heb ik het hok een aantal keer aanzienlijk vroeger open gedaan dan 
half één. Soms is dit, zoals voorgenomen, ook van tevoren aangekondigd, bijvoorbeeld wanneer er 
meelopers waren. Andere keren was het eerder openen een gevolg van een spontane impuls van mij, 
dus heb ik het ook pas op het moment zelf kunnen meedelen. Het deed me deugd te zien dat er altijd 
wel leden waren die me gezelschap kwamen houden. 
Halverwege het jaar gaf ik aan andere commissies dan de dryadecommissie te laten weten wanneer ik 
een idee had van een studie-inhoudelijke activiteit die zij konden organiseren. Helaas ben ik er nooit 
aan toegekomen om hierover na te denken, omdat er veel van mijn aandacht is gaan zitten in de 
organisatie van de afgelopen Agora-activiteit en het aankomend Filosofestival.
Ik heb het plan opgevat de dryadecommissie een e-mailadres te geven dat als ideeënbox kan fungeren 
voor leden die niet in de commissie zitten. De commissie heeft een e-mailadres, maar voor dit 
doeleinde is het nooit ingezet. De dryadecommissie had in de afgelopen periode wegens drukte met 
het organiseren van activiteiten geen tijd gehad om nog nieuwe ideeën te verwerken. Degenen die 
hierop hebben zitten wachten, wil ik bij deze mijn excuses maken. Mocht ik volgend jaar weer in de 
commissie komen, zal ik het met de zegen van het aankomend bestuur en de andere leden alsnog 
proberen.
Ik heb me het hele jaar lang ingezet voor de werving en betrekking van eerstejaars. Ik heb geprobeerd 
hen verwelkomend tegemoet te treden, rekening gehouden met hun rooster bij het inplannen van 
activiteiten bij de organisatie waarvan ik betrokken was en geprobeerd activiteiten met een studie-
inhoudelijk karakter voor hen toegankelijk te maken. Daarnaast heb ik me in mijn functie als 
commissaris onderwijs op open dagen en meeloopdagen en als introductiecommissielid bij 
matchingsdagen ingespannen om scholieren te enthousiastmeren. Voordat ik mijn bestuursshirt aan de 
wilgen hang, ga ik me op het kamp nog één keer van m’n FUF’ste kant tonen.
Bedankt allemaal, het was een mooi jaar.
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Reflectie op het Driejarenplan

Naast de door ons bepaalde ambities, hebben wij dit jaar gewerkt in het grotere kader van het 
driejarenplan opgesteld door het bestuur-Mak. Ter verwijzing is dit driejarenplan bijgevoegd al 
bijlage. Hierin werden de volgende doelen uitgelijnd:
A) De cohesie van de vereniging behouden onder alle groepen studenten;
B) Het verbeteren van het alumnibeleid;
C) Een nieuwe website op poten zetten.

Doelstelling A had, bij het moment van schrijven, betrekking op de consequenties die veranderingen 
in de structuur van het onderwijs mogelijk zouden kunnen hebben op de interactie tussen leden van de 
vereniging. Wij hebben in onze sociale kern dit jaar onverminderd leden uit alle takken van het 
studieleven mogen verwelkomen: eerstejaars, ouderejaars, premasters, masterstudenten en alumni. 
Onze activiteiten zijn zodanig divers dat de FUF elk jaar voor elk wat wils aanbiedt, en de interactie 
tussen leden lijkt zich niet te beperken tot een eigen 'doelgroep'. 
Doelstelling B is een project geweest voor ons. De afgelopen jaren is hier wel degelijk hard aan 
gewerkt, en de pogingen van onze voorgangers om enthousiasme te creeëren bij onze 
alumnivereniging moeten niet weggehoond worden. Er is moeite gestoken in het maken van een 
visiedocument over de beoogde samenwerking, maar het enthousiasme vanuit de alumnivereniging 
leek uit te blijven. Echter, dit jaar hebben wij moeten leren van hun tegenslag en zijn de problemen bij 
de bron aangepakt. Met jonge, FUFgezinde alumni zittend in het bestuur van Autarkeia kijken wij 
eindelijk met vertrouwen naar onze gezamenlijke toekomst.
Doelstelling C was reeds verwezenlijkt door ons voorgaande bestuur. Wij hebben gebruik gemaakt 
van de bestaande site en erop voortgebouwd door een externe agenda toe te voegen.
Professionaliseringspunten: Naast de genoemde successen in ons alumnibeleid hebben wij de eerste 
stappen gezet naar een haalbare vervanging van de SSF, samen met het Rotterdamse ERA. Hiernaast 
is ook dit jaar de zoektocht naar een nieuwe boekenleverancier een aandachtspunt geweest. Onze 
dienstdoende commissie is er dit jaar in geslaagd een nieuwe overeenkomst te sluiten die met ingang 
van het nieuwe jaar in werking treedt. Tevens heeft het bestuur dit jaar gewerkt aan het herschrijven 
van witboeken, om zoveel mogelijk up-to-date informatie te kunnen verschaffen aan commissies en 
bestuurders.
Aangaande cursusevaluaties: Wij hebben onze leden aangespoord online cursusevaluaties in te vullen 
en hebben positieve feedback gehad over de resultaten hiervan. De opleidingscommissie heeft sinds 
kort een eigen facebookpagina, die nauw contact houdt met de FUF. Wij hebben als bestuur hierin
geen sturende rol nodig gehad.
Professionalisering online/in social media: De FUF beschikt over een Twitterpagina, alleen hier is in 
geen jaar en dag meer gebruik van gemaakt. Onze activiteit via Facebook, de website, de weekmail en 
offline promotie blijkt ruimschoots voldoende om al onze leden op de hoogte te houden van onze 
activiteiten. De website is conform doelstelling C vernieuwd door het bestuur-Ierna (2013-2014) en 
door ons bestuur uitgebreid met een externe agenda.
Het Filosofisch Café is onder ons bestuur onverminderd aangekondigd onder het studentenbestand van 
het departement Wijsbegeerte. De populariteit van het Café is inmiddels zodanig groot, onder zowel 
leden als leken, dat er doorgaans geen ziel meer bij past.
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Nawoord

Beste FUF'er! Bedankt voor het lezen van dit jaarverslag. Wij hopen dat de technische uitleg van het 
afgelopen bestuursjaar niet maskeert hoe intens we hebben genoten van alles. Het was allemaal voor 
jullie, en niets zonder jullie.
Ook hopen we dat we meer voor de vereniging hebben kunnen betekenen dan slechts in ons jaar 
merkbaar was. We zijn over de hele lijn tevreden over de stappen die we hebben kunnen zetten, en dit 
maakt het stokje doorgeven net dat kleine beetje makkelijker. Maar toch zullen we allemaal op onze 
eigen manier het bestuursleven missen.
Of we vredig zullen kunnen rusten op onze lauweren zal moeten blijken, maar één ding is zeker: het 
gevoel iets te kunnen betekenen voor jullie was iets unieks waar we nog vaak tevreden aan zullen 
terugdenken. We hopen jullie allen te zien op de aankomende Algemene Ledenvergadering, om 
naderhand samen te kunnen mijmeren over vervlogen dagen en het glas te heffen op de toekomst -
want die lijkt bij onze opvolgers in goede handen.

Jullie bestuur,
Lucas van Opstal
Lily de Waal
Robin Wisse
Max Velner
Jonathan Steinebach
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Bijlagen

Driejarenplan
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 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. 
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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 
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 
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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.
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Financieel overzicht
Balans 
FUF
per 27-08-2015

Activa Passiva

Vaste Activa
€      

1.753,47 Eigen Vermogen €      14.333,76 

Inventaris: boeken
€          

1.263,50 Algemene voorziening
€       

11.084,28 

Inventaris: overig
€              

489,97 
Geopende posten per 
02-10-2014

€         
2.599,48 

Vlottende Activa
€          

801,14 
Gesloten posten per 
19-03-2015

€                      
-

Voorraad: 
collegeblokken

€              
186,00 

Openstaande posten 
van voor 02-10-2014

€               
50,00 

Voorraad: cola
€                

11,25 
Debiteuren: 
algemeen

€              
258,40 Reservering: Statuten

€             
500,00 

Debiteuren: 
betalingsregelingen

€              
345,49 

Reservering: 
Familiedag

€             
100,00 

Liquide Middelen
€    

12.184,77 Vreemd Vermogen €            405,62 

Grote Kas
€              

220,40 Crediteuren
€              -

91,55 

Feestkas
€              

140,00 De Filosoof
€             

497,17 

Betaalrekening
€             
5361,29

Spaarrekening
€          

6.463,08 

Totaal
€    

14.739,38 Totaal €      14.739,38 
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Inkomsten FUF 2014-2015

Contributie €          3.124,50 
Restant 2013-2014 €          1.787,30 
Subsidie departement 2015 €          1.435,00 
Subsidie departement 2014 €          1.200,00 

Reservering perspectiefdag €              350,00 
Reserveringen Lustrum €          1.000,00 

Sponsors €          1.360,00 
Opname spaartegoeden €              650,00 

Totaal €        10.906,80 

Fondsen FUF 2014-2015

Activiteit Fonds Aangevraagd Ontvangen
Lustrum VIDIUS €            900,00 €          80,00 
Studiereis U-Fonds €            634,90 €        240,00 
Lustrum symposium U-Fonds €            156,00 €        120,00 
Lustrum bandjesavond U-fonds €            300,00 €                 -
Lustrum Departement €        1.000,00 €    1.000,00 
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Geopende posten per 02-10-2014 Begroot Afname Toename Resultaat

Almanak* €                50,00 €                   -
€          

217,00 €             267,00 
ALV €              200,00 €          197,02 €                   - €                -2,98 
Bankkosten* €              250,00 €          216,54 €                   - €               33,46 
Bestuurskleding €              250,00 €          250,00 €                   - €                      -

Bierproeverij €                       - €          158,48 
€          

160,60 €                  2,12 
Borrels* €                50,00 €                   - €                   - €               50,00 

Commissieaftrap €              100,00 €          146,87 
€            

44,42 €                  2,45 
Commissievoorlichting* €                25,00 €                   - €                   - €               25,00 
Constitutieborrel €              650,00 €          657,75 €                   - €                -7,75 
Contributie SSF €                50,00 €                   - €                   - €               50,00 
Contributie U-fonds €                30,00 €            30,00 €                   - €                      -
Contributie Vidius* €                45,00 €                   - €                   - €               45,00 
Cultuurcommissie €                50,00 €            35,50 €                   - €               14,50 

Dies Natalis Lustrum 2015* €          1.400,00 €      2.822,20 
€      

4.321,93 €              -99,73 
Docentencafécommissie* €              280,00 €          116,49 €                   - €             163,51 

Dryadecommissie* €          1.000,00 €          202,55 
€          

186,00 €             983,45 
Eindejaarsbarbecue €              350,00 €          344,60 €                   - €                  5,40 
Familiedagcommissie €              100,00 €          100,00 €                   - €                      -

Feestcommissie €              350,00 €          232,00 
€            

68,32 €             186,32 
Filmgroep €                25,00 €            10,00 €                   - €               15,00 
Gamegroep €                25,00 €              8,72 €                   - €               16,28 

Initiatievenpot €              200,00 €          355,00 
€          

155,00 €                      -
Introductiefeest* €                       - €                      -
Introductiekamp* €                       - €          678,24 €                   - €           -678,24 
Inventaris €                50,00 €            48,87 €                   - €                  1,13 
Kick-off* €              300,00 €                   - €                   - €             300,00 
Kookcommissie* €              180,00 €                   - €                   - €             180,00 
Kvk kosten* €                40,00 €                   - €                   - €               40,00 
Liftwedstrijd* €                50,00 €                   - €                   - €               50,00 

Merchandise* €                20,00 €          829,30 
€          

833,60 €               15,70 

Midyearsuitje €              350,00 €      1.867,76 
€      

2.261,60 €              -43,84 

Oktoberfeest 2014 €              300,00 €      1.198,14 
€          

998,45 €             100,31 

Open Podium €              200,00 €          486,41 
€          

338,65 €               52,24 

Oud Besturen Diner €                       - €          165,30 
€          

165,30 €                      -
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Perspectiefdag* €              350,00 €                   - €                   - €             350,00 

Pokeravond €                       - €            97,89 
€            

98,91 €                  1,02 
Promotie €                20,00 €              7,01 €                   - €               12,99 

Reiscommissie €              400,00 €      6.615,00 
€      

6.973,89 €               41,11 
Sinterklaasactiviteit €                20,00 €            19,46 €                   - €                  0,54 

Sportcommissie €                60,00 €          121,00 
€          

189,17 €                -8,17 
Tentamenweek activiteiten €                90,00 €            59,13 €                   - €               30,87 
Toneelgroep* €              300,00 €            12,89 €                   - €             287,11 

Uur-of-5-borrel €              110,00 €          210,47 
€            

93,18 €                -7,29 
Voorraad €                50,00 €            21,85 €                   - €               28,15 
Website €                60,00 €            89,04 €                   - €              -29,04 

Onvoorzien €              930,00 €          254,69 
€      

1.119,73 €               64,96 

* Deze activiteit is nog niet financieel afgerond. De activiteit heeft nog niet plaatsgevonden, er moet 
nog subsidie binnenkomen of de deelnemersbijdrage moet nog worden geïncasseerd. 

Openstaande posten van voor 02-10-2015

Begroot Afname Toename Resultaat
Liftwedstrijd € 50,00 €                   - €                   - €               50,00 
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Evaluatie activiteiten
Wissel ALV:
Datum: 2 oktober
Opkomst:
Organisatie: nvt
Opvallend:

Docentencafé met Maarten van Houten:
Datum: 15 oktober
Opkomst: 41 
Organisatie: vlekkeloos.
Opvallend: Opkomst was erg hoog voor een FUF-activiteit. Veel leden aanwezig die niet vaak naar 
andere FUF-activiteiten gaan. Verder is Paul Ziche aan het eind tot ere-lid benoemd.

Gamemiddag:
Datum: 20 oktober
Opkomst: In totaal ongeveer 8 mensen
Organisatie: vlekkeloos
Opvallend: -

Oktoberfeest: 
Datum: 23 oktober
Opkomst: Eerstejaars mee met eten+ docentenact:  9. Eerstejaars op feest: 2 Totale opkomst feest  
ongeveer 25
Organisatie: De commissie verliep voor het feest goed. Tijdens het feest zelf heeft de commissie 
nagelaten het drankhok dicht te doen.  Verder was de organisatie tijdens het feest in orde. 
Opvallend: Erg weinig eerstejaars aanwezig. Dit komt voornamelijk doordat er een tentamen was om 
11 uur de volgende dag. Verder was contact van het departement met de mentoren zeer slecht 
waardoor de mentoren geen reclame konden maken voor het feest vanuit het departement. 
Verder opvallend is dat een lid een fles Whiskey heeft meegenomen uit het drankhok in het k-sjot. 

Hokactiviteit: Robins ruige ranjadag.
Datum: 29 oktober
Opkomst: 20 verspreid over de dag
Organisatie: prima, er was ranja
Opvallend: Veel eerstejaars

Spelletjesmiddag:
Datum: 4 november
Opkomst: 22
Organisatie: Had beter overlegd moeten worden, op de activiteit zelf goed.
Opvallend: Hoge opkomst.

Karaokeavond:
Datum: 6 november
Opkomst: Ongeveer 10
Organisatie: Wat kortdag allemaal, maar op activiteit zelf niet echt iets van te merken 
Opvallend: Enthousiasme deelnemers was erg groot. 

Filosofisch café met Paul Ziche
Datum: 11 november
Opkomst:  Te druk om te tellen heel Hofman was vol. Wat FUFers betreft schat ik dat er ergens tussen 
de 15 en 25 aanwezig waren. 
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Organisatie: nvt
Opvallend: Erg hoge opkomst voor een filosofisch café. Relatief veel eerstejaars aanwezig. 

Maandelijkse borrel
Opkomst: 17
Datum: 13 november
Organisatie: vlekkeloos
Opvallend: Weinig opkomst. 

Filmmiddag:
Datum: 18 november
Opkomst: ongeveer 8 mensen
Organisatie: Er was geen chips!!
Opvalend: Er was geen chips!!

Sintequila:
Datum: 20 november
Opkomst: 20-30
Organisatie: Over het geheel goed. Kleine fouten zoals te weinig kleingeld. Fouten bij K-sjot wat 
betreft plastic bekers en 20L fust. 
Opvallend: Grote opkomst veel mensen lang gebleven. Sfeer was goed. 

Apenkooien
Datum: 27 november
Opkomst: 16
Organisatie: Het geld had op de activiteit zelf geïnd moeten worden. Voor de rest goed. 
Opvallend: Geen dooien gevallen. 

Modeltekenen
Datum: 1 december
Opkomst: Ongeveer 13
Organisatie: prima
Opvallend: -

Sinterklaasactiviteit
Datum: 3 december
Opkomst: ongeveer 20
Organisatie: prima
Opvallend: Eerste keer sinterklaas met FUF. Hoge opkomst.

Filosofisch café islamitische visies op het hiernamaals.
Datum: 9 December
Opkomst: ongeveer 10
Organisatie: prima
Opvallend: -

Kerstborrel:
Datum: 11 December
Opkomst: 25-30
Organisatie: prima
Opvallend: Redelijk hoge opkomst.

Kersthokactiviteit spelletjesmiddag:
Datum: 19 December
Opkomst: ongeveer 12
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Organisatie: Prima, er waren spelletjes
Opvallend: Dixit vierde hoogtij

Maandelijkse borrel
Datum: 7 januari
Opkomst: Ongeveer 20
Organisatie: prima
Opvallend: Nieuwe kroeg, stichtse taveerne.

Filosofisch café: Gedachte-experiment
Datum: 13 januari
Opkomst: ongeveer 5 FUF’ers
Organisatie: prima
Opvallend: weinig FUF’ers

Dryadeforum: Waardigheid en mensenrechten
Datum: 15 januari
Opkomst: Ongeveer 20 
Organisatie: Prima
Opvallend: -

Bridge-avonden
Datum: 16 januari, 19 en 26 Februari
Opkomst: 15
Organisatie: In combinatie met SC Dombo. Samenwerking is goed
Opvallend: Veel enthousiasme voor bridgen. Als vereniging hebben we het toernooi gewonnen.

Lucas Linke lollydag
Datum: 22 januari
Opkomst: Ongeveer 10 verspreid over de dag
Organisatie: Prima, er waren lolly’s
Opvallend: -

Sportactiviteit:
Datum: 26 januari
Opkomst: 12
Organisatie: prima, alleen 1 commisielid heeft niet geholpen met organiseren.
Opvallend: weinig commissieleden op de activiteit. Verder was de activiteit wel een succes

MYU
Datum: 30-jan t/m 1 Febr
Opkomst: 40
Organisatie: De organisatie ging goed op 1 detail na: De locatie is gelekt via facebook op de computer 
in het hok. Gratis boodschappen waren een groot pluspunt. 
Opvallend: Het bestuur was niet als eerste op locatie. Eervollle vermeldingen gaan uit naar Giordano 
Ierna, Joost van der Putten, Jan-Willem Damkot en Gaby de Jong. Zij waren als eerste op locatie. 
Verder was MYU was erg geslaagd in mijn optiek. De spellen liepen goed op het levend stratego na, 
wat niet geheel eerlijk gespeeld is. Toch werd levend stratego als leuk ervaren.  Slenderman waren de 
meningen wisselend over maar de meesten positief. De quiz was leuk, maar het bestuur is narcistisch. 
De acts op de Bonte-avond waren zeer vermakelijk. Klein minpuntje is dat het feest niet geheel op 
gang kwam, maar ik denk dat de meesten alsnog een prima avond hebben gehad. Er zijn geen erge 
dingen gebeurd behalve de verzwikte voet van Maarten. 

Filosofisch café: Filosofie als therapie?
Datum: 10 febr
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Opkomst: 10 FUF’ers
Organisatie: Prima

Maandelijkse borrel: 
Datum: 11 februari
Opkomst: 30 
Organisatie: prima

Filmmiddag:
Datum: 12 Februari
Opkomst: 12
Organisatie: prima

Gamemiddag:
Datum: 20 Februari
Opkomst: 8
Organisatie: Prima

Docentencafé met Albert Visser:
Datum: 24 Febr
Opkomst: 35
Organisatie:
Prima, Mick o’Connels wel wat lawaaiig als er voetbal is. 

Gala :
Datum: 25 febr
Opkomst: 25
Organisatie: prima
Opvallend: FUF niet super enthousiast met thema Gala

Theaterworkshop:
Datum: 2 mrt
Opkomst: 15
Organisatie: Prima

Filosofisch café keuzestress:
Datum: 10 mrt
Opkomst: 15 FUF’ers
Organisatie: prima

Alv en borrel:
Datum: 11 mrt
Opkomst: 43
Organisatie: Prima
Opvallend:Erg onrusitge ALV. Veel te lang blijven hangen bij onbelangrijke kwesties waardoor het 
halfjaarlijks verslag nauwelijks besproken is. Gelukkig zagen de leden naarmate da ALV vorderde in 
dat het zo niet langer kon. Aansluitende borrel was verder wel gezellig. 

Forum Camus:
Datum: 17 mrt
Opkomst: 40
Organisatie: prima



FACULTEITSVERENIGING VAN UTRECHTSE FILOSOFIESTUDENTEN

27

Opvallend: Veel grotere opkomst dan het vorige forum.

Open podium:
Datum: 19 mrt
Opkomst: 35
Organisatie: Onenigheid in de commissie. Commissie kon het niet eens worden over sommige dingen 
wat leidde tot spanningen. Gelukkig was hier op het open podium zelf niets van te zien.

Bestuursvoorlichting:
Datum: 26 mrt
Opkomst: 6 niet-bestuursleden
Organisatie: Prima
Opvallend: Weinig interesse voor de voorlichting ondanks dat er wel interesse bestaat onder leden om 
bestuur te doen. 

Spelletjesmiddag:
Datum: 26 mrt
Opkomst: 15
Organisatie: prima

Maandelijkse borrel:
Datum: 8 apr
Opkomst: 30
Organisatie: Prima

Studiereis Praag:
Datum: 11-17 apr
Opkomst: 25
Organisatie: Wat aan de late kant met boeken hostel. We hebben het stadsmuseum, communistisch 
museum, kafkamuseum en het graf van Bolzano bezocht. De rest was vrije tijd. Helaas konden we niet 
terecht bij het Europees instituut voor Filosofie. 
Opvallend: Niet erg veel aanmeldingen, ondanks dat de reis een stuk goedkoper was dan het jaar 
daarvoor. Dit heeft misschien te maken met de late bekendmaking. De reis zelf was erg gezellig.

Bestuursvoorlichting
Datum: 22 apr
Opkomst: 4 niet –bestuursleden
Organisatie: prima
Opvallend: Deze voorlichting vond alleen plaats omdat op de eerste bestuursvoorlichting een aantal 
geïnteresseerden niet konden. 
Lustrum: Opening en kamvuuravond
Datum: 28
Opkomst: 25
Organisatie: Prima, op het worstenverhaal na. 
Opvallend: Op de opening spraken een aantal docenten over de FUF en werd er een gedicht voor 
gedragen door één van de leden. 

Lustrum: Kanoën:
Datum 29 apr:
Opkomst: 20
Organisatie: Prima
Opvallend: Mensen weken af van de route maar kwamen toch precies op de goede tijd op de goede 
plaats aan. 
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Lustrum: kroegentocht:
Datum 29 apr
Opkomst: 30
Organisatie: Prima

Lustrum: Symposium:
Datum: 30 apr
Opkomst: 40
Organisatie: Prima

Lustrum: Bandjesavond:
Datum 30 apr
Opkomst: 30 apr
Organisatie: Prima

Lustrumdiner:
Datum: 1 mei
Opkomst:  20
Organisatie: Prima

Lustrumfeest:
Datum: 1 mei
Opkomst: ongeveer 90 waarvan 50 FUF’ers
Organisatie: Stairway was mooie locatie, wel leverde omzetgarantie veel stress op. 
Opvallend: Veel bier gedronken. 

Dies:
Datum: 2 mei
Opkomst: 18
Organisatie: Prima
Opvallend: FUF banier gekregen gemaakt door Gio en Jojanneke. 

Agora:
Datum: 8 mei
Opkomst: 30
Organisatie: Prima

Filosofisch café: Niets, noppes, nada
Datum: 12 mei
Opkomst:8 FUF’ers
Organisatie: Prima

Maandelijkse borrel:
Datum:13 mei
Opkomst: 25
Organisatie: Prima

Sportactiviteit schermen:
Datum: 20 mei
Opkomst: 12
Organisatie: Prima. 

Knikkermiddag:
Datum: 25 mei
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Opkomst: 10
Organisatie: Prima

Bierproeverij/uur-of-vijf-borrel:
Datum: 27 mei
Opkomst: 25
Organisatie: Prima
Opvallend: Bier en pizza!

Pokeravond:
Datum: 3 juni
Opkomst: 14
Organisatie: Prima, was in de kelder bij the Joker.

Maandelijkse borrel: 
Datum: 10 juni
Opkomst: 36
Organisatie: Prima
Opvallend: Grote opkomst

Sportmiddag:
Datum: 12 juni
Opkomst: 12
Organisatie: Prima, alleen badmintonveld liet te wensen over.

Creative writing:
Datum: 16 juni
Opkomst: 12
Organisatie: Prima. Maarten Jansen deed het leuk.

Docentencafë met Keimpe Algra:
Datum: 17 juni
Opkomst: 23
Organisatie: Prima

Matchingsdag en borrel:
Datum: 24 juni
Opkomst: 15
Organisatie: Prima

Eindejaarsbbq:
Datum: 26 juni
Opkomst: 37
Organisatie: Prima
Opvallend: IBB-veldje is perfecte locatie voor een bbq. 
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Jaarplanning

Opmerkingen
35 27-29 aug Introkamp
36 1-2 sep Facultaire introductie
37 9-sep. Filosofisch café
37 11-sep Maandelijkse borrel
38 19 sep Tafeltennis
39 25 sep Forum
39 26 sep Kick-off/commissiemarkt
40 2-okt Wissel-ALV
41 7-okt. Filosofisch café
41 9-okt. Maandelijkse Borrel
42 13-okt. Commisie aftrap
42 15-okt. Docentencafé
43 20-okt. Gamemiddag
43 23-okt. Oktoberfeest
44 29-okt. hokactiviteit Tentamenweek
45 4-nov. Spelletjesmiddag Reflectieweek
45 6-nov. Karaoke-avond Reflectieweek

Periode 2: 10 november tot aan 31 januari opmerkingen
46 11-nov. Filosofisch café
46 13-nov. Maandelijkse borrel
47 17-nov. Filmmiddag
47 20-nov. Feest
48 25-nov. Gamemiddag
48 26-nov. Sportactiviteit
49 1-dec. Cultuuractiviteit
49 3-dec. sinterklaas
50 9-dec. Filosofisch café
50 11-dec. Kerstborrel
51 15-dec.
51 19-dec. Kersthokactiviteit

52 Kerstvakantie

1 Kerstvakantie
2 8-jan. Maandelijkse borrel

13-jan. Filosofisch café
3 15-jan. Dryadeactiviteit
3 16-jan. Bridgeavond
4 22-jan. Hokactiviteit Tentamenweek
5 26-jan. Sportactiviteit Reflectieweek

5
30-jan tot 1-
febr MYU Reflectieweek

Periode 3: 2 februari tot aan 11 april opmerkingen

6 5-feb. Spelletjesavond
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7 10-feb. Filosofisch café
7 11-feb. Bridgeavond
7 11-feb. Maandelijkse borrel
7 12-feb. Filmmiddag
8 19-feb. Bridgeavond
8 20-feb. Gamemiddag

9 24-Feb Docentencafé
9 25-feb. Gala
9 26-feb. Bridgeavond

10 2-mrt cultuuractiviteit
11 10-mrt. Filosofisch café
11 11-mrt. Maandelijkseborrel/ H-ALV
11 13-mrt Meeloopdag
12 17-mrt Dryadeactiviteit

12 19-mrt. Open podium
13 23-mrt
13
13 26-mrt bestuursvoorlichting 
13 27-mrt Spelletjesmiddag
14 31-mrt Hokactiviteit Tentamenweek
15 8-apr. maandelijkse borrel Reflectieweek
15 7-apr. Filosofisch café Reflectieweek
16 11-18apr Studieries Onderwijsvrije week

Periode 4: 20 april tot aan 27 juni opmerkingen
17 22-apr Vragenuurtje bestuur
17 23-apr

18
28-april tot 2-
mei Lustrum/dies

19 8-mei dryadeactiviteit
20 12-mei Filosofisch café
20 13-mei Maandelijkse borrel
21
21 21mei Sportactiviteit
21
22 26-mei Knikkermiddag
22 28-mei uur of vijf borrel
23 2-jun. Pokeravond
23
24 9-jun. Filosofisch café
24 10-jun. Maandelijkse borrel
25 15-6-2015 Cultuuractiviteit
25 17-jun. docentencafe
25
26 Tentamenweek
26 26-jun. Eindejaarsbbq
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Periode 1: 1 september to aan 8 november
35 26-27-28aug Introkamp
36 1-2sep Facultaire introductie
37 8-sep. Filosofisch cafe ??
37 9-sep. Maandelijkse borrel/Wissel ALV
39 25-sep. Kick-off/comissiemarkt
40 1-okt Symposium
40 2-okt.
41 9-okt perspectiefdag


