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VOORWOORD 

Geachte lezer, 

Voor u ligt het jaarverslag van het tweeëntwintigste bestuur van de Faculteitsvereniging van 

Utrechtse Filosofiestudenten (hierna: FUF). Ik hoop u met dit jaarverslag een zo volledig mogelijk 

beeld te geven van het reilen en zeilen van de FUF het afgelopen jaar en van onze 

bestuurswerkzaamheden in het bijzonder.  

Ik spreek namens mijn gehele bestuur, wanneer ik zeg dat afgelopen jaar een fantastische 

ervaring was. Na onze aanstelling hadden we veel verwachtingen waar te maken en naar het 

waarmaken van deze verwachtingen hebben wij het gehele jaar met volle inzet gestreefd. We 

zijn als relatief jong bestuur warm ontvangen door de vele ouderejaars en werden, waar wij in 

onze ervaring te kort schoten, altijd voorzien van advies en wijze raad, daarvoor dank. Speciale 

dank gaat uit naar de Raad van Advies en het bestuur van 2010-2011.  

Afgelopen jaar zijn wij op bepaalde punten afgeweken van tradities en gewoonten die al jaren 

onderdeel waren van de FUF. Het doet mij deugd te zien en horen dat deze veranderingen 

positief werden ontvangen. We waren, en zijn misschien nog steeds, een jong bestuur. Dit 

ogenschijnlijke nadeel bleek echter in ons voordeel, we brachten een frisse wind mee.  

Het was een waar genoegen om ons een jaar in dienst te stellen van de FUF en haar geweldige 

leden en ik hoop dat u het met mij eens bent dat we kunnen terugkijken op een heerlijk jaar.  

Ik zie uit naar uw aanwezigheid op 4 oktober, bij de algemene leden vergadering op Drift 21, zaal 

032. Tevens hoop ik dat u dit verslag tegen die tijd aandachtig heeft doorgelezen, wij zijn zeer 

benieuwd naar uw mening. 

Veel leesplezier toegewenst! 

Namens mijn gehele bestuur, 

Francien Ottenheym (voorzitter) 
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INLEIDING 

Dit jaaroverzicht is een evaluatie van het afgelopen jaar. Deze evaluatie is opgedeeld in drie 

onderdelen, de evaluatie van de algemene doelstellingen, de persoonlijke evaluaties en de 

evaluaties van de activiteiten.  

De evaluatie van de algemene doelstellingen is onderverdeeld in de formele doelstellingen, waar 

de nadruk ligt op de studie-inhoudelijke kant van de FUF, de informele doelstellingen, die zich 

richten op het bevorderen van de sociale cohesie, de zakelijk interne doelstellingen, die 

betrekking hebben op de financiële gezondheid, en de zakelijk externe doelstellingen, die zich 

richten op subsidies, sponsoring en contact met externe organen. 

In de persoonlijke evaluaties reflecteert ieder bestuurslid op zijn of haar voornemens zoals deze 

beschreven stonden in het beleidsplan.  

Na de persoonlijke evaluaties komen de evaluaties van de activiteiten aan bod. Hier kunt u bij 

elke activiteit een korte beschrijving en verslag vinden. 

Tot slot volgen de twee financiële bijlagen. In bijlage 1 staat het financiëel jaarverslag en in 

bijlage 2 de balans. 
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1. ALGEMENE DOELSTELLINGEN 

 

De algemene doelstellingen, zoals beschreven in het beleidsplan, waren de plannen van het 

bestuur als geheel en gaven de koers aan van afgelopen jaar. In dit jaarverslag worden deze 

doelstellingen geëvalueerd. Ze zijn onderverdeeld in de categorieën formeel, informeel, zakelijk 

intern en zakelijk extern. 
 

1.1  FORMEEL  

 

De studiegerelateerde activiteiten van de FUF zijn na een wat moeizame start goed op gang 

gekomen. Sinds Rob ter Haar zich als commissielid heeft toegevoegd aan de dryadecommissie 

heeft deze minder last van logistieke problemen. Na drie onderhoudende fora en een 

symposium in samenwerking met Atlas kijken we nu nog steeds uit naar ons eigen symposium. 

Deze kon wegens organisatorische redenen niet plaats vinden in ons bestuursjaar en staat op de 

jaarplanning van het aankomende bestuur.  

De studiereis was een geslaagde activiteit. Helaas moest er ter plekke worden afgezien van een 

dagtrip naar Bratislava, maar Wenen was groot genoeg om een dag langer te vertoeven. Een 

ongelukkige datumkeuze van ERA, de studievereniging van Wijsbegeerte  te Rotterdam, zorgde 

ervoor dat de Philosophers’ Rally viel in de week van onze studiereis. Hierdoor was het voor ons 

als bestuur moeilijk om de Ralley actief te promoten, we wilde prioriteit leggen bij onze eigen 

activiteit.  

Een activiteit die niet in ons beleidsplan stond was de filosofie perspectiefdag, een carrière-

evenement waar studenten workshops volgden bij alumni. De perspectiefdag is georganiseerd 

vanuit een vraag van het departement naar loopbaangerichte activiteiten. De organisatie is in 

samenwerking met het departement en de Stichting Studieverenigingen Filosofie (hierna: SSF) 

verlopen.  

Het doel om alle studiegerelateerde activiteiten voor zowel vol- als deeltijders toegankelijk te 

maken, was moeilijker dan verwacht. De studiereis en de Philosophers’ Rally waren voor beiden 

toegankelijk, maar bij de organisatie van fora en de perspectiefdag was een volledig collegevrij 

tijdstip niet te vinden.  

Vanuit de dryadecommissie is een erg leuk initiatief in het leven geroepen; de leesgroep. In een 

leesgroep las men gezamelijk een filosofisch werk en het boek dat gelezen werd, was 

gerelateerd aan de stof die door de eerstejaars behandeld werd. Voor deze groepen was veel 

animo en we kijken terug op een voor herhaling vatbaar concept. 

Dit jaar hebben zich geen studiegroepen aangediend bij het bestuur.  
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Het bevorderen van het contact tussen docenten en studenten is van zeer groot belang. We 

hebben geprobeerd dit contact te onderhouden door de docenten uit te nodigen op activiteiten 

zoals het oktoberfeest, het open podium en de borrel van de familiedag. Een belangrijk punt van 

aandacht was de verbetering van het contact tussen jongerejaars en de docenten, aangezien het 

meeste contact door ouderejaars onderhouden werd. Door een jonge kookcommissie aan te 

stellen, hebben de docenten tijdens het docentendiner nieuwe FUF-leden leren kennen en we 

hopen dat ze via deze leden weer nieuwe contacten opdoen. Ook is er een nieuwe activiteit in 

het leven geroepen om het contact tussen studenten en docenten te vergemakkelijken; het 

Filosofisch Café. Tijdens deze cafés leren studenten en docenten elkaar beter kennen aan de 

hand van collumns, lezingen over persoonlijke interesses en discussies. De eerste editie was een 

groot succes. 

Ten slotte nog een korte bespreking van de boekencommissie. Een vervelend probleem wat elk 

blok weer naar voren kwam, was de relatief korte periode waarin leden boeken konden 

bestellen. Deze perioden waren zo kort, omdat de Rooie Rat een lange levertijd handhaaft. De 

boekencommissie heeft het afgelopen jaar de kosten, verzendtijd en betrouwbaarheid van vier 

verschillende leveranciers vergeleken. Ondanks de lange levertijd kwam de Rooie Rat het meest 

positiefs uit deze vergelijking. We zetten onze overeenkomst met de Rooie Rat dus graag voort.  

1.2 INFORMEEL 

De belangrijkste informele activiteiten van de FUF zijn de maandelijkse borrels. Deze werden 

zeer goed bezocht en waren ook erg gezellig. We zijn als bestuur zeer tevreden met de hoge 

opkomst van gemiddeld 40 man en vonden het fantastisch elke maand weer nieuwe en oude 

gezichten te mogen verwelkomen. Een verandering in het borrellandschap van de FUF was de 

overstap van onze stamkroeg Mick O’Connells naar de interim-stamkroeg De Courant. Wegens 

aanhoudende problemen met de Mick zagen we ons genoodzaakt tijdelijk te borrelen in een 

ander café. De Mick hield zich niet aan hun plichten jegens de FUF zoals deze vastgelegd waren 

in het sponsorcontract en het tekenen van een nieuw contract liep zachtgezegd stroef.  

 

Bijkletsen en borrelen kan op de borrels, maar natuurlijk ook in het FUF-hok. In het hok komen 

elke dag mensen langs om een kopje koffie of een biertje te drinken, te toepen en hitjes aan te 

vragen. Ook worden er in het hok de Uur-of-Vijf-Borrels gehouden. Het FUF-hok heeft dit jaar 

best wat veranderingen ondergaan. Zo is de opstelling van het interieur veranderd, is er een 

bierdoppenbasket gekomen, woonde er een vaste kraker en is de boekenkast uitgebreid met 

zowel filosofische en niet-filosofische titels. Ook is er een Breng-Je-Mok-Naar-Het-Hok initiatief 

gestart. Iedereen mag een eigen mok meenemen naar het hok zodat het milieu niet al te zwaar 

belast wordt door het gebruik van de vele plastic bekertjes. Ook prijken er nog een aantal 

kunstwerken van de Blij-Dat-Ik-Klei middag. Het hok is dit jaar ook weer een aantal prachtige 
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posters rijker geworden. Over het algemeen heerste er gezelligheid in het FUF-hok en op het 

dak. Er was altijd wel een koud biertje tot de beschikking en een medelid om gezellig mee te 

praten. De aanschaf van een nieuw stel boxen heeft ook veel gebracht wat betreft de 

gezelligheid.  

De feesten en het gala waren dit jaar goed bezocht door FUF-leden. Organisatie van dergelijke 

activiteiten blijft lastig, omdat deze in samenwerking met andere verenigingen verloopt. We 

hopen echter dat u geen last heeft gehad van eventuele problematische samenwerking tussen 

de FUF en haar mede-organisatoren. 

Afgelopen jaar heeft de toneelgroep weer een prachtige productie neergezet. Vanwege een 

tekort aan animo bleven de film- en muziekgroep dit jaar helaas aan de grond. 

De familiedag heeft dit jaar ook plaats gevonden en was een succes. Er kwam veel familie op 

bezoek, het programma was informatief en inhoudelijk en de borrel met aansluitend diner 

waren een gezellige afsluiter. 

Er zijn een aantal activiteiten die dit jaar georganiseerd zijn door het bestuur. Allereerst de 

activiteiten die in/rondom het hok plaats vonden, de filmmiddagen, de whisk(e)yproeverijen en 

de studybreaks. De filmmiddagen waren altijd gezellig, maar wisselden in opkomst. Of deze 

wisseling lag aan de films, de organisator of de datum werd niet duidelijk. De twee 

whisk(e)yproeverijen van afgelopen jaar waren leuk en onderhoudend, we hopen dat er een 

opvolger van Eli de Smet en Benjamin van de Velde opstaat om dit initiatief voort te zetten. De 

studybreaks waren minder succesvol dan aanvankelijk gehoopt. Het blijft moeilijk iets te 

organiseren in de tentamenperioden. 

Ook het MidYearsUitje, de Dies en de Eindejaarsbarbecue werden door het bestuur 

georganiseerd. Over deze activiteiten geen bijzonderheden, ze waren alledrie geslaagd.  

De liftwedstrijd die wij als bestuur wilden organiseren vlak voor aanvang van de zomervakantie 

bleek niet meer te passen binnen de toenmalige planning en is daarom over de vakantie heen 

getild. De wedstrijd zal in samenwerking tussen het huidige bestuur en het kandidaatsbestuur 

georganiseerd worden. 

  

De activiteiten zijn niet zo consequent en frequent geëvalueerd als wij in eerste instantie hadden 

beloofd in ons beleidsplan. Evaluaties zoals we die beloofd hadden, waren teveel werk, maar in 

de praktijk bleek dat bijna alle activiteiten besproken werden in Toms collumn in de Filosoof. 

1.3 ZAKELIJK INTERN 

Een belangrijk onderdeel van het financiële beleid van afgelopen jaar was de anticipatie op 

economisch zwaardere tijden. Ten tijde van het schrijven van het beleidsplan heerste er 

onduidelijkheid over de gevolgen van de universitaire bezuinigingen voor de studieverenigingen. 
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Dit viel uiteindelijk mee, maar we hebben toch een aantal maatregelen getroffen waardoor de 

FUF op de lange termijn zelfstandiger kan optreden.  

De eerste van deze maatregelen is het vaststellen van de departementssubsidie. De tweede is de 

verhoging van de contributie. Deze is afgelopen ALV verhoogd naar €15,-. Tot onze grote spijt 

hebben de eerstejaars van 2012-2013 een verkeerde indicatie van €10,- doorgekregen in het 

informatiepakket wat ze werd thuisgestuurd, daarvoor onze oprechte excuses.  

 In ons beleidsplan was ook de initiatievenpot een punt van bespreking. Het bedrag van deze 

post op de begroting hadden we vergroot om het voor commissies gemakkelijker te maken iets 

speciaals toe te voegen aan de door hen georganiseerde activiteiten. Van deze pot is minder 

gebruik gemaakt dan verwacht en dat is waarschijnlijk te danken aan een tekort aan bekendheid 

onder de leden. De commissies waar bestuursleden in zaten hebben wel gebruik gemaakt van de 

initiatievenpot.  

De twee grote verliezen die terug te zien zijn op de balans, onder de posten ‘constitutieborel’ en 

‘oktoberfeest’, zijn uitgebreid toegelicht in het halfjaarlijkse verslag van 2011-2012. 

1.4 ZAKELIJK EXTERN 

 

Het eerste halfjaar stond in het teken van het zoeken naar externe fondsen en wij kunnen u met 

tevredenheid mededelen dat deze gevonden zijn. Zo hebben we voor de Filosofie 

Perspectiefdag, de voormalige carrièredag, financiële steun gekregen van het departement, U-

fonds, Vidius en het Arbeidsmarktoriëntatie UU fonds, waardoor de mogelijkheden van dit 

evenement sterk werden vergroot. Verder zijn er ook succesvol een subsidieaanvragen gedaan 

bij het U-fonds voor het open podium en de studiereis.  

  

Er is door de sponsorcommissie een samenwerkingsoverzicht opgesteld, waarin staat 

aangegeven wat de FUF te bieden heeft aan externe partijen. Dit overzicht is voor alle 

commissies te gebruiken wanneer deze sponsoring willen aanvragen bij externe partijen. 

Sponsoring is echter nog niet nodig gebleken. 

  

Over het boekencontract met de Rooie Rat heeft u al kunnen lezen onder 1.1 FORMEEL 
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2. PERSOONLIJKE EVALUATIES 

 

Hieronder volgt een evaluatie van de persoonlijke speerpunten van elk bestuurslid. Het bestuur 

zal individueel reflecteren op wat hij/zij het afgelopen jaar heeft gedaan. 

 

2.1. VOORZITTER, FRANCIEN OTTENHEYM 

Mijn eerste speerpunt als voorzitter was het doel om een balans tussen betrokkenheid en 

overzicht te vinden. Deze balans meen ik gevonden te hebben door een groot vertrouwen in 

mijn bestuur en de commissies. Ik heb het gehele jaar in mijn achterhoofd gehouden dat de FUF 

ook zou blijven bestaan zonder mij en wellicht zelfs zonder bestuur. Deze gedachte maakte het 

mij gemakkelijker om niet te veel taken op me te nemen en om niet vroegtijdig te interveniëren. 

Door mijn houding behield ik veel overzicht en was ik betrokken bij alle aspecten van de FUF, 

zonder dat ik direct op de voorgrond trad.  

Een tweede punt van aandacht was voor mij het bewaken van het open karakter van de FUF. 

Het afgelopen jaar heb ik mij een aantal keer moeten uitspreken over zaken die ik niet wenselijk 

achtte binnen de FUF en ik kan met tevredenheid zeggen dat geen van deze zaken nog spelen.  

 

Een belangrijk onderdeel van mijn voornemens was het enthousiasmeren en het betrekken van 

eerstejaars leden. Na deze stap stond versmelting tussen eerste- en ouderejaars voor mij 

centraal. Afgelopen jaar heeft de FUF het ongelofelijk getroffen met haar eerstejaars. Er diende 

zich een grote groep aan en hun enthousiasme bleef onverminderd. Wat hiervan de rol was van 

het bestuur en wat we te danken hebben aan de leden zelf is een lastige vraag waar ik 

persoonlijk geen antwoord op weet. Wat voor mij voorop staat is dat we er een groep grandioze 

leden bij hebben en dat het verschil in jaren miniem is. 

 

In mijn vierde speerpunt schreef ik dat ik mij hard wilde maken voor een hecht, eerlijk en 

transparant bestuur. Vriendschap was een belangrijk onderdeel van ons bestuur en vanuit deze 

vriendschap kwamen hechtheid en een drang naar eerlijkheid als vanuit zichzelf. Op het 

bemiddelen tussen meningsverschillen na heb ik niet het gevoel veel te hebben moeten 

optreden als beslissende voorzitter. De meeste besluiten die we als bestuur gemaakt hebben, 

kwamen voort uit unanieme instemming. Wat betreft de transparantie van ons bestuur is uw 

mening natuurlijk beslissend, maar ik hoop dat wij als bestuur altijd duidelijk zijn geweest in 

onze besluiten en beweegredenen.  

 

Drie minder bestuursgerelateerde speerpunten waren de organisaties van het gala, het 

filosofisch café en de filosofie perspectiefdag. Over deze activiteiten leest u meer bij 3. EVALUATIE 

VAN DE AFGELOPEN ACTIVITEITEN en ik zal er hier kort over zijn, ze zijn naar tevredenheid 

georganiseerd en ik kijk trots terug op alledrie.  
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2.2. SECRETARIS, CHARLOTTE VAN GRUIJTHUIJSEN 

Als secretaris was de communicatie met de leden een van de belangrijkste onderdelen van mijn  
functie. Ik moest de leden informeren over de verschillende activiteiten en borrels die de FUF  
organiseert en eventuele vragen beantwoorden. De ledenmail heb ik afgelopen jaar zo snel 
mogelijk na de bestuursvergadering gestuurd. Mails  en post beantwoordde ik snel en duidelijk. 
Ik liet tevens altijd de optie voor leden open om verdere vragen te stellen.  
 
Het bijhouden van de ledenadministratie was een ander belangrijk onderdeel van mijn functie. 
Deze informatie is vertrouwelijk en ik ben er  dan ook discreet mee omgegaan. Het is van belang 
dat de ledenadministratie ten alle tijden actueel is en wijzigingen heb ik dan ook direct 
verwerkt. Ik heb leden ook geregeld benaderd met de vraag (adres)wijzigingen door te geven.  
 
Als voorzitter van de boekencommissie deed ik ten slotte mijn best de leden op tijd en 
goedkoop van studieboeken te voorzien. Dat is goed gelukt het afgelopen jaar. De 
boekencommissie heeft het afgelopen jaar de kosten, verzendtijd en betrouwbaarheid van 4 
verschillende leveranciers vergeleken. De Rooie Rat kwam het positiefst uit deze vergelijking. 
We zetten onze overeenkomst met de Rooie Rat dus graag voort. We hopen iedere  
filosofiestudent met deze boekendeal een reden te geven om lid te worden van de FUF. Ik  denk 
dat dit goed  is gelukt. Daarbij worden er ook veel boeken besteld door deeltijdstudenten. 
 
2.3. PENNINGMEESTER, TOM BOUWMAN 

Als penningmeester had ik als eerste speerpunt het behouden van de financiële gezonden 
situatie waarin de FUF verkeerde aan het begin van mijn bestuursjaar. Terugkijkend denk ik dat 
dit aardig goed gelukt is. Sommige posten zijn groter uitgevallen dan begroot en andere hielden 
juist weer geld over en dat balanceert elkaar uiteindelijk allemaal redelijk mooi uit. Ik heb 
geprobeerd mijn opvolger zoveel mogelijk bij te praten over het hoe en waarom verschillend 
posten zo hoog of laag zijn uitvallen, zodat zijn begroting hopelijk nog iets beter aansluit bij wat 
er in werkelijkheid nodig is voor verschillende commissies. Wat niet helemaal liep volgens 
oorspronkelijk plan was de initiatievenpot. Deze is opgekomen, maar voornamelijk aan 
activiteiten waarbij het bestuur nauw betrokken was, waardoor het zijn oorspronkelijke doel als 
motivator voor commissies om iets extra’s te doen niet heeft kunnen dienen. Het chronische 
probleem van de FUF dat mensen niet consequent genoeg betalen voor hun consumpties in het 
hok heb ik helaas niet kunnen oplossen. Het is een schrale troost dat het tekort in ieder geval 
niet groter (zelfs iets kleiner) is dan voorgaande jaren.   
 

Met oog op de financiële gezondheid van de FUF op lange termijn ben ik erg blij dat er in dit jaar 

veel ervaring is opgedaan met het aanvragen van subsidies. Zo zijn het open podium, de 

studiereis en de filosofie perspectiefdag afgelopen jaar deels bekostigd vanuit subsidies van 

andere organisaties dan het departement. De kennis die opgedaan is wat betreft het aanvragen 

van subsidies zal ook zo goed mogelijk worden overgedragen. Verder ben ik om de financieel 

gezonde situatie van de FUF te bewaken ook weer om de tafel gaan zitten met het 
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departement. Er bestonden onduidelijkheden over de afspraken die er gemaakt waren tussen 

de FUF en het departement met betrekking tot de basissubsidie en de bekostiging van het 

oktoberfeest en introkamp. Daar is nu opheldering over gekomen.  

Zoals ik in de het halfjaarlijks verslag al schreef heb ik de balans tussen mijn meer zakelijke rol 

als penningmeester en de rol die ik speel als algemeen bestuurslid binnen de FUF redelijk goed 

kunnen vinden. Als laatste speerpunt had ik het behouden van het gezellige en open karakter 

van de FUF. Ik zie geen enkele aanwijzing om te zeggen dat dit niet gelukt is.  

2.4. COMMISSARIS INTERN, ROB TER HAAR 

Als ik terug kijk op het afgelopen jaar ben ik best tevreden.  Mijn persoonlijke speerpunten 

onderhielden het volgende: diversiteit in commissies bevorderen, de eerstejaars een plekje 

geven binnen de FUF en een aanspreekpunt zijn voor alle leden. 

Ik zal eerst wat zeggen over mijn derde speerpunt. Gezien mijn aanwezigheid in het hok en bij 

alle activiteiten mag ik denk ik concluderen dat ik de sociale cohesie binnen de FUF heb 

vergroot middels mijn veelvuldige aanwezigheid. Dankzij deze aanwezigheid ben ik ook 

afdoende aanspreekbaar geweest voor de leden. 

Betreft mijn tweede speerpunt. Ik heb twee doorsnee eerstejaars gesproken en zij beamen dat 

ik hen door mijn rol binnen het bestuur een plekje heb gegeven in de FUF. 

Ook mijn eerste speerpunt, de diversiteit binnen de commissies bevorderen, zie ik als geslaagd. 

Ik heb geprobeerd om een goede mix te creëren van eerstejaars en ouderejaars binnen elke 

commissie en dankzij het enthousiasme van de eerstejaars is dit ook gelukt. 

Ik heb het afgelopen jaar met veel plezier als jullie Commissaris Intern gefungeerd. Ik heb er 

veel van geleerd en vind het jammer dat het alweer is afgelopen. 

Dank u allen voor de gezellige tijd. 

2.5. COMMISSARIS EXTERN, ELI DE SMET 

Afgelopen jaar heb ik veel van mijn tijd gestoken in de stichting studieverenigingen filosofie 

(SSF). Er is een hoop te bereiken met de SSF, maar afgelopen jaar bleek een langzaam proces 

van professionalisering prioriteit moet verkrijgen boven het organiseren van activiteiten en 

dergelijke. Toch hebben we enkele substantiële dingen voor elkaar gekregen waar ik 

persoonlijk heel erg trots op ben. De samenwerkingsovereenkomst is de grootste omdat dit 

een stabiele basis bied voor de toekomst van de SSF, verder ben ik natuurlijk ontzettend 

tevreden met de Filosofie Perspectiefdag die ik samen met Francien heb georganiseerd. 

 

Ik heb de vergaderingen bijgewoond van VIDIUS en het studenten verenigingen overleg 

(SVO). Deze vergaderingen verliepen vanwege het grote aantal deelnemers niet altijd soepel. 

Desalniettemin heb ik de verkregen informatie doorgegeven aan de rest van het bestuur en 

indien nodig aan de leden, denk hierbij aan de informatie over het schrappen van de 
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studiefinanciering bij de Master. 

 

Ook het aanvragen van subsidies viel onder mijn verantwoordelijkheid. We hebben het 

eerste half jaar goed gezocht naar externe fondsen en deze gevonden. Zo hebben we voor de 

Filosofie Perspectiefdag, de voormalige carrièredag, financiële steun gekregen van het 

departement, U-fonds, Vidius en het Arbeid marktoriëntatie UU fonds.  

 

Een persoonlijk doel dit jaar was het oprichten van de sponsorcommissie. Afgelopen jaar 

bleken de financiën dusdanig op orde dat de sponsorcommissie simpelweg overbodig was. In 

het nieuwe jaar verwacht ik hetzelfde, maar het in stand houden van de commissie blijft 

wenselijk.  
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3. EVALUATIE VAN DE AFGELOPEN ACTIVITEITEN  

 

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN 

Het afgelopen jaar hebben er twee algemene ledenvergaderingen plaatsgevonden; de wissel-

ALV op 4 oktober 2011 en de halfjaarlijkse ALV op 1 maart 2012. Tijdens de wissel-ALV werd het 

jaarverslag van 2010-2011 besproken en werd het 22e bestuur aangesteld na een presentatie 

van haar beleidsplan. In de halfjaarlijkse ALV werd het halfjaarlijks verslag van het bestuur 

besproken en was er ruimte voor opmerkingen, vragen, verbeteringen en eisen van de 

ledenvergadering. Ook is in deze ALV door middel van stemming de jaarlijkse contributie 

verhoogd van €10,- naar €14,50. De opkomst op beide ledenvergaderingen lag rond de 25 man. 

FORA 

Er zijn drie fora georganiseerd dit jaar. Het eerste forum, dat op  was een lezing van Leon 

Geerdink over de historische ontwikkeling binnen de Filosofie van de Wiskunde. Extra aandacht 

werd daarbij geschonken aan de filosofen Kant en Russel. Dit forum was goed bezocht met een 

aantal van 20 aanwezigen. Bij het tweede forum, op 28 maart 2012, was de eer aan Sebastian 

Lutz, die vertelde over Armchair Philosophy. Hier waren 15 aanwezigen. Tijdens het laatste 

forum, op 15 juni 2012, liet Peter Sperber zien hoe Kant omgaat met het sceptische probleem 

van Descartes en hoe belangrijke onderdelen van Kants filosofie in het licht van zijn begrip van 

dit probleem begrepen kunnen worden. Op dit forum waren 18 aanwezigen.   

SYMPOSIA 

Het eerste Symposium vond op 29 februari 2012 plaats in samenwerking met ATLAS. Het thema 

voor dit symposium was Creativiteit. Wat is creativiteit eigenlijk? Kun je het stimuleren? Waar 

komt creativiteit vandaan? Kan je het ontwikkelen? De sprekers waren Dr. Rob van Gerwen, Drs. 

Shanti Ganesh en Marco van Beers BSc. Het tweede symposium is door alleen de FUF 

georganiseerd en zal op 2 november 2012 plaats vinden. Het thema is Gottlob Frege en de 

sprekers zullen Prof. Dr. Albert Visser, Prof. Dr. Göran Sundholm en Prof. Dr. Wolfgang Künne. 

Dit komende symposium is verwerkt in de evaluatie, aangezien de organisatie zich volledig heeft 

plaatsgevonden in het afgelopen jaar het het symposium aanvankelijk ook gepland stond voor 

het bestuursjaar 2011-2012. 

 

FILOSOFIE PERSPECTIEFDAG  

De filosofie perspectiefdag was een landelijke activiteit georganiseerd op 30 mei 2012 voor de 

wijsbegeertestudenten van de universiteiten Utrecht, Rotterdam, Groningen en Nijmegen. Deze 

activiteit werd georganiseerd door de FUF in samenwerking met de SSF en het departement 

wijsbegeerte van de Universiteit Utrecht. De filosofie perspectiefdag had als doel studenten 

wijsbegeerte in Nederland inzicht geven in de mogelijkheden die een diploma wijsbegeerte biedt 

op de arbeidsmarkt. Er spraken vier prominente wijsbegeerte-allumni uit verschillende 
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vakgebieden; het bankwezen, non-profitorganisaties, de journalistiek en de therapeutische zorg. 

De perspectiefdag had tussen de 60 en 70 deelnemers. 

 

STUDIEREIS  

Van 15 tot 20 april 2012 waren er 30 FUF-leden op studiereis naar Wenen. In Wenen bestond 

het programma uit Wittgenstein en Freud gerelateerde activiteiten. Ook hebben de deelnemers 

zich verdiept in de rijke culturele geschiedenis van de stad. Leon Geerdink heeft ter plekke 

kleine lezingen gegeven over Wittgenstein en zijn werk en gaf ook aandacht aan de 

bijbehorende maatschappelijke context. De dagtrip naar Bratislava die gepland stond, kon 

helaas niet doorgaan vanwege een probleem met de treinverbinding.  

FILOSOFISCH CAFÉ  

Het filosofisch café is een activiteit die voortkomt uit de door Paul Ziche gewonnen 

docentenprijs. Het prijsgeld is bedoeld om de sociale cohesie tussen de studenten en docenten 

van het departement Wijsbegeerte te bevorderen en met dit doel is ook het Filosofisch café 

georganiseerd. Een activiteit vóór en dóór zowel studenten als docenten, waarin we meer te 

weten komen over wat er speelt onder de studenten en waar docenten de ruimte krijgen om te 

spreken over breder georiënteerde onderwerpen dan in de cursussen mogelijk is. Op de eerste 

editie op 20 juni 2012 werd de avond geopend met een studentencollumn van Daniël Vis, 

gevolgd door een lezing van Bert van den Brink over sociale filosofie en landschapsfotografie. 

Paul Ziche gaf een reactie op deze lezing. Bij het café waren 40 studenten en 5 docenten 

aanwezig.  

FAMILIEDAG  

De familiedag is een tweejaarlijkse activiteit waarin de familie van onze leden kennis kan maken 

met de opleiding en de vereniging. Dit jaar waren er op 11 mei 2012 60 deelnemers die de dag 

begonnen met een een college van Prof. Dr. Steenbakkers en een introductie tot de FUF, 

vervolgden met een rondleiding en afsloten met entertainment van de FUF toneelcommissie. 

Als avondprogramma was er een borrel en een etentje, beide in De Courant. 

STUDIEBREAKS 

Dit jaar introduceerde de FUF een geheel nieuwe activiteit: de Studybreak, met als doel de 

leden van de FUF even te ontladen van de tentamenstress. Deze activiteit vond plaats in het 

FUF-hok en aldaar werden de leden voorzien van gezonde snacks en verse muntthee. De eerste 

twee Studybreaks waren een succes, maar het enthousiasme nam verder in het jaar af.  

FILMMIDDAGEN 

Het afgelopen jaar zijn er zes filmmiddagen georganiseerd. Sommige middagen op initiatief van 

het bestuur, andere op initiatief van leden. De middagen waren thematisch, zo was er een 
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meidenfilmmiddag en een Lars von Trier marathon. Speciale dank gaat uit naar de 

organisatoren van de Star Wars middag en Kamiel. 

TONEELVOORSTELLING 

Op 12 april 2012 voerde de toneelgroep het stuk ‘Held van de dag’ op, waar ze het gehele jaar 

voor gerepeteerd hadden. Net als elk jaar bliezen de acteurs en regisseur de bezoekende fuf- en 

familieleden van hun stoelen.  

OPEN PODIUM  

Het jaarlijkse open podium vond ook deze editie plaats in dB’s plaats, op 15 maart 2012. 

Studenten en docenten lieten hun talenten zien en hoogtepunt van de avond was de 

docentenveiling, waar studenten konden bieden op leuke activiteiten met docenten. Op de 

avond waren 66 aanwezigen. 

CULTUURUITJES 

De Cultuurcommissie heeft erg uiteenlopende activiteiten georganiseerd. De eerste activiteit 

was een klassiek concert op 9 december 2011. Het was een opvoering van de vijfde van 

Beethoven. De tweede activiteit was een bioscoopbezoek op 10 februari 2012 aan The Artist. 

Op 27 april 2012 vond de cultuurcommissie het tijd dat de FUF-leden zelf de handen uit de 

mouwen staken en organiseerde ze de Blij dat ik Klei middag. Hier kregen leden de kans zich uit 

te drukken in klei. De laatste activiteit van de cultuurcommissie was een bezoek aan het 

toneelstuk Wie Is Er Bang Voor Virginia Woolf op 1 juni 2012. 

SPORTACTIVITEITEN 

De activiteiten die de sportcommissie het afgelopen jaar heeft georganiseerd waren een 

welkome afwisseling op het doorgaans zittende bestaan van een filosofiestudent. Op 1 

december 2011 trapte de commissie af met een potje lasergamen. De tweede activiteit was een 

spannende trefbalwedstrijd op 23 februari 2012. De laatste activiteit werd helaas afgelast 

vanwege het weer, maar het plan was te gaan voetballen op 18 september 2012.  

 

BORRELS 

De maandelijkse borrels werden consequent gehouden op de eerste donderdag van de maand, 

met uitzondering van de eerste donderdag van het academische jaar 2012-2013. Met een 

gemiddelde opkomst van 42 man kunnen we spreken van een geslaagd borreljaar. Na een 

aantal problemen met de Mick O ‘Connells hebben we besloten de borrels voort te zetten in De 

Courant, tot het kandidaatsbestuur een nieuwe stamkroeg uit heeft gezocht.  

DIES  

Op 25 mei 2012 vierde de FUF haar verjaardag. Op een zonovergoten middag kwamen 40 leden 

bij elkaar in het Wilhelminapark voor een picknick die nog tot ver in de nacht voortduurde. 
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MID YEARS UITJE  

Van 27 tot 29 januari 2012 vond het mid years uitje plaats. Op dit weekendje weg naar het 

platteland kregen de FUF-leden de mogelijkheid bij te komen van het eerste semester en konden 

ze zich mentaal voorbereiden op de tweede helft van het jaar. Er waren 33 deelnemers die zich 

allen vermaakt hebben met intrigerende groepsspellen en avondgelach. Het thema was ‘de 

koude oorlog’. 

 

GALA  

Op 22 maart 2012 vond het gala in café Walden plaats in samenwerking met Incognito. Voor 

aanvang van het feest was er de mogelijkheid deel te nemen aan het diner. Bij het diner was 

Incognito in de grote meerderheid, maar op het feest was de opkomst  van de FUF gelijk aan die 

van Incognito. Het feest begon met een jazzoptreden en vervolgde in een dansfeest waar dj’s 

draaiden.  

OKTOBERFEEST  

Het Oktoberfeest, dat in het K’sjot plaats vond op 27 oktober 2011, had 'Alice in Wonderland' als 

thema. Het eerste gedeelte van de avond stond in het teken van de eerstejaars. Docenten 

traden op; er was een kleine lezing, een quiz, een toneelstuk en een satirisch betoog. Na deze 

kennismaking tussen de eerstejaars en de docenten, voegden ook de ouderejaars zich toe aan 

het geheel. De avond zette zich voort in de vorm van een feest voor student en docent. 

FEESTEN 

De FUF heeft afgelopen jaar twee feesten georganiseerd in samenwerking met andere 

verenigingen. Dit is, tot onze spijt, twee feesten minder dan gepland. Beide feesten vonden 

plaats in het K’sjot. Het eerste feest vond op 18 januari 2012 plaats in samenwerking met 

Albion, Sticky en Hucbald. Het thema was ‘de letter G’. Het tweede feest had als thema 

‘forbidden fruits’ en was in samenwerking met AKT, Art, FUF en Hucbald georganiseerd. Op de 

feesten waren rond de 25 FUF-leden aanwezig. 

WHISK(E)YPROEVERIJEN 

De whisk(e)yproeverijen werden ook dit jaar georganiseerd door Eli de Smet. Op de eerste 

editie op 24 november 2011 proefden we Japanse whisky, op 16 februari 2012 waagden we ons 

aan de ‘Isle whiskeys’. Beide proeverijen hadden rond de 10 participanten.  

EINDEJAARS BARBECUE 

De eindejaarsbarbeque wordt traditioneel door het bestuur georganiseerd, ter afsluiting van 

het academische jaar en als inluiding van de zomervakantie. Het vond op 29 juni 2012 plaats op 

de IBB en daar was meer dan genoeg ruimte voor de 40 deelnemers. Op de barbeque werd ook 

het kandidaatsbestuur gepresenteerd. 
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INTRODUCTIEKAMP 

Het introductiekamp van 2012 had als thema “Die gave grieken”. Het vond van 5 t/m 7 

september plaats in scoutinggebouw de Baracuda te Utrecht. Op het kamp waren 28 

eerstejaars studenten wijsbegeerte mee die elkaar onder begeleiding van de 

introductiecommissie door een afwisseling van spellen en vrije tijd beter hebben leren kennen. 

Er ontstond al snel een mooie groepsdynamiek die het gehele kamp werd vastgehouden. Op 

het afsluitende feest waren ook de ouderejaars leden uitgenodigd en konden de eerstejaars 

alvast kennis maken met hun medestudenten van andere jaren. 
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BIJLAGE 1: FINANCIEEL JAARVERSLAG FUF 2012 
TEN TIJDE VAN 19 SEPTEMBER 2012 

       

        Het financiële jaarverslag is weggelaten in deze digitale versie. Het is wel te vinden in de hard-

copy in het hok en zal u maandag 1 oktober tevens per email gestuurd worden.
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BIJLAGE 2: BALANS 

ACTIVA   Balans per 19 september 2012   PASSIVA 

VASTE ACTIVA 
 

  EIGEN VERMOGEN 
  

  
  

   Inventaris 
 

  Eigen vermogen 3115,27 
 Stofzuiger 30   

  
3115,27 

Camera 30   
   Boxen  20   VOORZIENINGEN 

  Gelkistjes (2) 30   
   Megafoon 25   Op spaarrekeing 

  Spellen 15   Algemeen 4352,22 
 

  
150 Lustrum 500 

 

  
  Almanak 09/10 138 

 VLOTTENDE ACTIVA 
 

  Activiteit Docentenprijs 18 
 

  
  Boeken voor in boekenkast 275 

 Voorraad 
 

  Carrieredag 300 
 Chips 2   Boekencommissie 151,38 
 Bier 6   

  
5734,6 

Wijn 116   
   Fris 60   VREEMD VERMOGEN 

  Thee 6   
   Statiegeld 57,05   Verwachte uitgaven 

  Klapkratten 12   Toneelgroep (zaalhuur) 300 
 

  
259,05 Bankkosten 55 

 

  
  Dryadecie (symposium) 944,11 

 Debiteuren 
 

  Liftwedstrijd 50 
 Restitutie Introkamp 1838,65   Contributie VIDIUS 45 
 Sportcie 12   Carrieredag 242,22 
 Voorraad 121,45   

  
1394,11 

Reiscie 194,15   
   Carrieredag 372,46   
   Sponsering Mick 10/11 200   
   EindejaarsBBQ 15   
   Merchandisecie 89   
   Oktoberfeest 2012 170   
   

  
3012,71 

   LIQUIDE MIDDELEN 
 

  
   

  
  

   Chartaal geld 
 

  
   Kleine kas 17,9   
   Grote Kas 0   
   Feestkas 181,5   
   

  
199,4 

   Giraal geld 
 

  
   Betaalrekening (3692.18.205) 888,22   
   Spaarrekening (1265.467.323) 5734,6   
   

  
6622,82 

   

  
  

   TOTAAL   10243,98     10243,98 
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NAWOORD 

Graag wil ik u bedanken voor het lezen van dit jaarverslag. Ik hoop dat wij u, door middel van 

dit verslag, goed op de hoogte hebben kunnen stellen van het wel en wee van uw vereniging. 

Voor het stellen van vragen, het maken van opmerkingen en het uiten van kritiek bent u van 

harte uitgenodigd op de wissel-ALV. Deze zal 4 oktober plaatsvinden vanaf 18:00 in Drift 21, 

kamer 032 te Utrecht.  

 

Dit jaarverslag en de aankomende wissel-ALV voelen als een afscheid. Na een prachtig jaar is 

het voor mij en mijn bestuursgenoten tijd om plaats te maken voor onze opvolgers.  

Charlotte, Tom, Rob en Eli, wat zijn we gegroeid dit jaar! Ik ben heel trots op wat we bereikt 

hebben en dank dit toe aan onze krachtige en speelse groepsdynamiek. Het was voor mij een 

bijzondere ervaring om zo nauw samen te werken met jullie.  

Lieve, dierbare FUF-leden, afgelopen jaar hebben jullie een speciaal plekje in mijn hart 

veroverd. Het was een eer jullie te mogen leren kennen en keer op keer weer te ontvangen in 

het hok, te ontmoeten op activiteiten en te proosten op borrels. Ik heb twee groepen 

eerstejaars mogen verwelkomen en ben erg trots op het open karakter van de FUF wat het voor 

de eerstejaars mogelijk maakt zich direct een onderdeel van de groep te voelen. Lieve leden, ik 

wil jullie danken voor dit jaar en ik hoop jullie allen nog regelmatig te zien. Een vereniging zoals 

de FUF is heel speciaal en ik zal mijn herinneringen aan afgelopen jaar koesteren.  

 

Met liefdevolle herinneringen en groeten, 

 

Namens het 22e bestuur, 

 

Francien Ottenheym 

Voorzitter 


