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Agenda FUF Bestuurswissel ALV  
Donderdag 14 december 2009, 17.30 - 19.00 uur  

Locatie: Ruppert 116  

1. Opening  
2. Vaststellen agenda  
3. Mededelingen  

a. Ingediend: Bert vd Brink erelid door Dascha  
b. Ingediend: Deur door Rick  
c. Ingediend: Internetforum door Michèle  

4. Bestuurswijziging  
5. Presentatie voorgestelde nieuwe bestuursleden  

a. Marleen Hoogveld  
b. Laurie Koekenbier  

6. Stemmen (anoniem)  
7. Dechargé Wienik de Feijter  
8. Installatie Marleen Hoogveld en Laurie Koekenbier  
9. Mededelingen bestuur – Lustrum  
10. Mededelingen bestuur – Midyearsuitje  
11. W.V.T.T.K.  
12. Rondvraag  
13. Sluiting   

1. 



Opening  

Mischa opent de ALV om 17.39 en heet iedereen welkom.  

Hij excuseert zich voor de verandering van locatie, maar het Langeveldt heeft niet goed 
geïnformeerd met betrekking tot het uitgaan van het licht.  
  

2. Vaststellen agenda  

Rick van Putten wil het punt deur indienen. Dit wordt punt 3b.   

Dascha During wil het punt Bert van de Brink ere-lid invoeren. Dit wordt punt 3a.  

Michèle Out wil het punt internetforum invoeren. Dit wordt punt 3c.  

Henk van Gils vraagt of het beleidsplan nog doorgesproken wordt in verband met de nieuwe 
functies die toegelicht moeten worden.  

Mischa beantwoordt deze vraag bevestigend.  

De notulen van vorige ALV zijn af, maar te laat doorgestuurd voor het bestuur om nog door te 
nemen. Op de halfjaarlijkse ALV worden beide notulen vastgesteld.  
  

3. Mededelingen  
a. Ingediend: Bert vd Brink erelid door Dascha  

Dascha zegt dat Marcus Duwell erelid is. Bert van de Brink heeft altijd gelobbyd voor 
subsidies en potjes zodat de FUF geld heeft waardoor de vereniging kan doen wat ze nu doet. 
Hij heeft ook uit zijn eigen potje geld gegeven, terwijl dat niet zo groot is. Zonder Bert zou er 
bijvoorbeeld geen oktoberfeest kunnen zijn. De FUF heeft veel minder geld zonder hem. Door 
hem wordt de subsidie ook niet gehalveerd. De vereniging heeft veel aan hem gehad.  

Mischa vraagt hoeveel mensen erelid zijn.  

Dascha zegt dat dat er ongeveer 8 zijn.  

Inge vraagt wat erelid zijn inhoudt.  

Dascha legt uit dat je dan gratis lid bent. Het is een eer, een gratie als je erelid bent.  

Er wordt gestemd door te klappen. Bert wordt op deze manier verkozen tot erelid door de 
ALV.  

Mischa vraagt wat hij naar Bert zal sturen.  

Dascha zegt dat hij moet sturen dat Bert erelid mag worden en dat we heel erg blij met hem 
zijn. Bert is niet op de hoogte van dit ingediende agendapunt.  



Henk vindt dat we wel even aan Bert moeten vragen of hij wel erelid wil worden.  

Mischa verzekert dat dat geregeld gaat worden.  
  

b. Ingediend: Deur door Rick  

Rick geeft aan dat de laatste tijd de deur van het FUF-hok de hele tijd open blijft staan. De 
mensen in het FUF-hok maken steeds meer kabaal en de mensen op de gang hebben daar wel 
eens last van. Hoe kan dit opgelost worden? Op verschillende manieren: Gewoon de deur 
dichtdoen, een dranger aanschaffen of een systeem invoeren voor degene die de deur open 
laten staan een drankje moet kopen voor iedereen die in het FUF-hok zit.   

Johan Kroeskop zegt dat we ook een radio kunnen kopen voor de mensen op de gang die er 
last van hebben.  

Mischa zegt dat wij er nooit klachten over hebben gehad.  

Carien de Jong zegt dat Noor inderdaad geen klacht indient maar gewoon de deur dichtgooit.  

Michèle zegt dat het goed zou zijn als het bestuur een praatje zou maken met de mensen op de 
gang over of zij daar last van hebben.  

Mischa is het er mee eens dat het goed zou zijn om met hen te praten, maar dat het sowieso 
wel een goed idee zou zijn om een dranger te kopen, omdat dat maar zo’n €7,50 kost.  

Benjamin van de Velde vraagt wat we dan doen met de mensen die in de deuropening blijven 
praten.  

Wienik vindt in dat geval het rondje geven wel een goed idee.  

Mischa is het hier mee eens.  

Henk zegt dat als je een dranger wilt plaatsen, je wel eerst moet overleggen met 
gebouwbeheer, omdat je moet boren.  

Rick bekrachtigt dit door te zeggen dat je niet eens zelf een lampje mag vervangen.  

Dascha vindt dat we niet voor de dranger moeten stemmen omdat het bestuur dit gewoon zelf 
moet doen.  

Michèle is het hiermee eens, anders gaan mensen voor de grap voor het rondje stemmen en 
dat wil ze niet, omdat het met een dranger ook al kan werken.  

Inge zegt dat als de dranger niet gewerkt heeft we op de volgende ALV daar altijd nog over 
kunnen stemmen.  
  

c. Ingediend: Internetforum door Michèle  



Michèle vertelt dat het internetforum op de FUF-site dood is. Het was een tijdje populair, 
maar dat is niet meer het geval. Dit komt waarschijnlijk door het feit dat het forum steeds 
groter werd. Andere studieverenigingen hebben slechts 1 onderdeel en dat werkt beter. Een 
website commissie kan het forum weer tot leven roepen. De voordelen van het forum zijn: 
Eerstejaars kunnen makkelijker met ouderejaars in contact komen om bijvoorbeeld boeken te 
kopen, maar je kunt ook makkelijker afspreken om gezellig wat met zijn allen te drinken.   

Rick zegt dat er al een dergelijk forum was.  

Dascha zegt dat dat forum steeds meer onzin werd, het was onoverzichtelijk en je wist niet 
meer wat je waar op moest zoeken.  

Kamiel Feiertag vindt het vervelend dat je 2 wachtwoorden moest invullen en dus ook 
onthouden.  

Rick zegt dat dat onthouden nu ook geen probleem was.  

Gert Crielaard adviseert om je wachtwoord van het forum en je wachtwoord van de website 
hetzelfde te maken.  

Dascha zegt dat we hier mooi over kunnen gaan discussiëren op het forum.  

Mischa belooft dat het bestuur er naar zal gaan kijken.  
  

4. Bestuurswijziging  

Mischa houdt een praatje over de bestuurswisseling. Vertelt dat Marleen voorgesteld wordt 
als secretaris. Hij legt uit dat het bestuur een PR-functionaris in het leven heeft geroepen, 
omdat het bestuur dan meer leuke dingen kan organiseren omdat het werk van de anderen een 
beetje verlicht wordt. Hij noemt het LUSTRUM! als voorbeeld, dat daar meer van gemaakt 
kan worden. Hij vertelt dat het bestuur bewust geen open sollicitatie gehouden heeft, maar 
mensen heeft uitgekozen waarmee ze een sterke hechte groep kunnen vormen. Hij zegt dat ze 
er veel zin in hebben. Mischa kondigt aan dat Marleen en Laurie zichzelf en hun functie nog 
nader zullen toelichten.  

Peter Sperber vraagt waarom het niet gepast was om een open sollicitatie te houden. 

Inge legt uit dat dat met het tijdsbestek te maken heeft.  

Mischa zegt dat het bestuur snel weer wilde beginnen en het niet al te open wilden gooien. 
Inge, Abram en hij stonden tenslotte niet ter discussie. Ze kwamen bij Laurie en Marleen 
terecht omdat ze vonden dat zij goed in de groep passen.  

Rick vindt het belangrijk voor de continuïteit van het bestuur als je snel beslist over dergelijk 
soort dingen, want als je het er als lid dan niet mee eens bent kun je altijd nog tegen 
stemmen.  



Mischa zegt dat het leuk is voor Marleen en Laurie als ze nu al tot secretaris en PR-
Functionaris zouden worden benoemd, want dan weet je snel of je goedkeuring hebt van de 
vereniging.  

Carien constateert dat Marleen en Laurie dus passen in de groep en vraagt welke andere 
redenen het bestuur had om hen te kiezen? 

Mischa beantwoordt deze vraag met dat hij denkt dat ze goede bestuursleden zouden zijn en 
dat ze goed bij hun functie passen. Ze waren beide erg enthousiast toe ze gevraagd werden, en 
het bestuur had al van te voren gehoord dat ze eventueel wel eens in het bestuur wilden en ze 
passen dus goed in de groep.  

Carien vraagt of het feit dat Laurie en Mischa een relatie hebben niet moeilijk gaat worden en 
of ze niet bang zijn dat dat gaat botsen.  

Mischa zegt dat hij denkt dat dat wel goed zal komen, het bestuur heeft het hier al onderling 
over gehad.  

Carien vraagt wat te doen als het tussen de twee uitgaat.  

Mischa zegt dat Laurie en hij denken dat ze privé en bestuur goed kunnen scheiden. Hij geeft 
toe dat er een mogelijkheid bestaat dat het uitgaat, daar valt niets over te zeggen, maar hij 
garandeert dat ze gaan zorgen dat dat geen probleem wordt voor het bestuur.  

Dascha heeft er vertrouwen in dat Mischa en Laurie privé en bestuur gescheiden kunnen 
houden en dat het goed komt. Ze is het er erg mee eens hoe het bestuur dit alles aangepakt 
heeft, nu zijn ze een team. Het maakt niet uit dat er een relatie is, alles wordt goed aangepakt. 
Ze vindt dat commentaar hierop niet erg relevant is voor een ALV, alleen als het fout zou 
gaan, maar dat is niet het geval.  

Clint Verdonschot vindt dat we ons dit wel af mogen vragen.  

Inge vindt het inderdaad een logische vraag en zou het zich ook afvragen.  

Dascha vindt dat het erom gaat dat ze het als bestuur goed met elkaar kunnen vinden.  

Mischa antwoordt dat hij en Laurie het goed met elkaar kunnen vinden en hoopt dat de leden 
genoeg vertrouwen hebben in de twee extra bestuursleden.  
  

5. Presentatie voorgestelde nieuwe bestuursleden  
a. Marleen Hoogveld  

Marleen vertelt iets over haarzelf en ze laat 3 foto’s van zichzelf zien, Marleen met een 
pokerface, Marleen met haar grootste angst: de draak van de efteling en Marleen al 
skischansspringend. Vervolgens licht ze haar functie en speerpunten toe, namelijk dat ze een 
alumnibestand bij gaat houden, dat ze de ledenadministratie bij gaat werken en dat deze 
voortaan gedeeld gaat worden met de penningmeester om verwarring te voorkomen die soms 
bestaat omdat er 2 lijsten bijgehouden worden. Ze vertelt dat ze dit op een site bij gaan 



houden. Ze besluit haar verhaal met de aankondiging dat ze adequater op e-mails gaat 
reageren.  

Clint reageert op de foto van de grootste angst van Marleen. Hij vertelt dat hij die draak ook 
altijd heel eng vond.  

Carien vraagt wat er bedoeld wordt met een website betreffende de ledenadministratie.  

Abram verbetert Marleen met dat website niet de juiste naam is. Het wordt allemaal 
afgeschermd. Het gaat erom dat op dit moment de ledenadministratie en de financiële 
administratie apart worden bijgehouden. Er zit overlap in en ze willen gebruik maken van 
deze ledenadministratie, zodat ze maar 1 keer iets te hoeven veranderen, en niet het op 2 
lijsten bij hoeven te houden.  

Marleen excuseert zich voor haar verkeerde benaming van website.  

Mischa licht het alumnibestand toe. Hij vertelt dat het bestuur een actiever alumnibeleid wil 
gaan voeren en daarvoor is het belangrijk dat er eerst meer structuur komt in het 
alumnibestand om meer continuïteit te kunnen waarborgen en meer alumni’s naar activiteiten 
te kunnen krijgen.  

Dascha zegt dat ze denkt dat het een goed idee zou zijn dat als men stopt met studeren er 
direct contact wordt opgezocht namens de FUF. Op deze manier houd je als het ware de 
alumni bij je. Betrokkenheid is goed en ook makkelijk als secretaris in overleg met het 
departement.  

Henk vult aan dan Autarkeia de officiële alumnivereniging is van Wijsbegeerte en daarom 
moet er overleg worden gepleegd met het departement.   

Jasmijn Wienk komt de kamer binnen.  

Marleen zegt dat ze er werk van zullen maken.  

Michèle zegt dat Autarkeia de vereniging is van alle wijsbegeertestudenten, en dus niet alleen 
van de FUF-ers. Het bestuur moet hierop letten bij het ophalen van de adressen.  

Mischa zegt dat Autarkeia een contactpunt is om adressen op te halen.  

Dascha zegt dat als je met het departement overlegd, je wel gegevens van Autarkeia kan 
vragen.  

Michèle vraagt of er al contact is geweest met Autarkeia. Ze adviseert om daar wel op tijd 
mee te beginnen in verband met trage reacties.  

Clint merkt op dat het bestuur bij NBO blijft en vraagt wat de motivatie achter deze keuze 
was.  

Mischa zegt dat het vorige blok geen succes was vanwege de late levering, maar dat het 
bestuur denkt dat dit beter kan en het heeft hier vertrouwen in. Hij denkt dat ze een blok te 
vroeg hiermee begonnen zijn: Ze waren pas net bestuur en nauwelijks op de hoogte van het 



contract en afspraken waren niet altijd even duidelijk. Het bestuur heeft besloten om het 
komend blok met NBO door te gaan met het idee dat, als het in blok 3 weer op dezelfde 
manier gaat, we het contract voor blok 4 opzeggen. Hij zegt dat er nu hele duidelijke 
afspraken zijn gemaakt betreffende de deadlines, zoals bijvoorbeeld wanneer de boeken 
geleverd worden, en de gemaakte fouten zijn aangestipt. Het bestuur heeft er vertrouwen in 
dat het beter kan en dat zo’n boekencontract voordeel kan hebben voor de FUF op 
verscheidene wijzen, bijvoorbeeld dat mensen langs moeten komen bij het FUF-hok om de 
boeken op te halen. Dit zorgt voor bekendheid van de FUF en contact met het bestuur en 
andere mensen die in het FUF-hok aanwezig zijn. Overigens was het contact met Broese ook 
niet echt positief.  

Johan zegt dat het boekencontract bij zijn vorige studie goed werkte en vraagt waarom dat 
hier niet het geval is.  

Mischa antwoordt dat, naar zijn mening, de fout voornamelijk bij NBO ligt. Het begon al met 
het feit dat de website niet goed werkte, er slecht is opgestart en de boeken te laat zijn 
geleverd. Ze hebben nu deadlines gesteld met betrekking tot de uiterlijke datum dat mensen 
kunnen bestellen. Hij zegt dat er morgen waarschijnlijk al en mailtje op de bus gaat.  

Dascha vraagt naar de communicatie met betrekking tot het departement.  

Mischa zegt dat ze daar nu actiever mee bezig zijn. Ze dachten dat het een contract was met 
Broese en FUF, en wisten niet dat het ook deels met het departement was.  

Dascha zegt dat ze het gevoel had dat er communicatieproblemen waren en dat als door elkaar 
liep.  

Mischa bevestigt dat dit goed illustreert hoe het vorig blok ging. Er was niemand die exact de 
kennis had van hoe alles precies liep en dat heeft tot onduidelijkheden geleid.  

Wienik zegt dat in zijn ervaring met deze gang van zaken hem het noodzakelijke werd verteld 
met betrekking tot het boekencontract. Er is zwaar ingezet op de gedachte dat de procedure 
van het boekencontract vanzelf wel zou werken. Met het idee van: laat dingen maar gebeuren, 
dit komt wel goed. Toen is een gedeelte van het kaartenhuis ingestort.  

Joeri Jacobs komt de kamer binnen.  

Rick zegt dat er weken geleden aan is gegeven dat je je bestelling mocht annuleren, dit kon 
ook. Hij heeft echter verschillende keren geprobeerd dit te annuleren, maar hij heeft toch zijn 
boek gekregen, terwijl hij er nu al een had. Zijn vraag is of het bestuur een batch terug gaat 
sturen.  

Joeri zegt: “They took our jobssss!”  

Mischa zegt tegen Rick dat het bestuur hem hiermee wil helpen, maar dat het, gezien het korte 
tijdsbestek, beter is om te mailen.  

Gert vraagt wat NBO bindt aan het contract en wat de leden garandeert dat ze de boeken nu 
wel op tijd krijgen.  



Mischa zegt dat er nu een contract is.  

Inge zegt dat er juridische gevolgen van contactbreuk zijn als ze nu weer niet meewerken.  

Henk zegt dat de deadlines beter zijn uitgedacht.  

Mischa verzekert dat het bestuur zijn uiterste best gaat doen en dat NBO ook hard bezig is om 
ervoor te zorgen dat deze periode beter gaat. Hij vraagt of er nog vragen zijn over de 
presentatie van Marleen. Hij bedankt Marleen en kondigt aan dat Laurie nu iets gaat vertellen 
over zichzelf.  

Clint verlaat de kamer.  
  

b. Laurie Koekenbier  

Laurie laat eerst haar foto’s zien. Eerst Laurie die een patatje eet in Antwerpen, dan Laurie die 
op haar kop een biertje drinkt en tenslotte Laurie die een burito eet. Vervolgens licht ze haar 
functie toe. Ze gaat buiten de vereniging de sponsorcontracten bijhouden. Binnen de 
vereniging is ze verantwoordelijk voor de site, de blokposters en flyers en ze zal zorgen voor 
de FUF-camera. Haar speerpunten zijn het scheppen van een toegankelijke vereniging, 
namelijk het organiseren van een grote verscheidenheid aan activiteiten en een 
laagdrempelijke deelname, en het creëren van een PR-huisstijl met betrekking tot de site, 
nieuwsbrief, blokposter en postpapier.  

Clint komt de kamer binnen.  
  
Laurie zegt dat ze wil gaan zorgen dat leden goed op de hoogte zijn van de activiteiten en dat 
ze de agenda en site goed bij zal houden. De agenda wordt aan de google-agenda gelinkt 
dankzij Abram’s harde werk. 
 
Abram zegt dat dat harde werk ook van Matthias kant kwam. 
 
Laurie vertelt dat ze de blokposters onder haar hoede zal nemen en tevens de FUF camera zal 
opladen en meenemen naar FUF activiteiten. 
 
Dascha vraagt waar de camera nu is. 
 
Laurie antwoordt dat als de leden willen dat de camera bij de HALV wel aanwezig is ze op 
haar moeten stemmen. Ze zal ook in de SVO gaan, SSF secretaris worden en deel gaan nemen 
aan de Ragdag commissie en zegt dat ze erg benieuwd is. 
 
Kamiel vraagt wat SVO is. 
 
Mischa zegt dat dat een belangrijk orgaan is voor de bestuursbeurs en andere relevante dingen 
voor besturen. SSF is door veel medewerking van Jasmijn en Dascha ingevoerd, ook de 
Philosophers Rally is belangrijk. Dit zal een week na het lustrum plaatsvinden. 
 
Inge roept dat we allemaal NAAR HET LUSTRUM MOETEN KOMEN! 
 



Laurie zegt dat ze van mening is dat de activiteiten in orde zijn. 
 
Clint vraagt hoe Laurie van plan is meer eerstejaars te gaan bereiken en wat het bestuur hier 
aan gaat doen. 
 
Laurie zegt dat ze hier nog geen plan voor gemaakt heeft. 
 
Inge zegt dat het bestuur vaker de colleges in wil gaan. 
 
Clint reageert met de vraag dat docenten het toch niet leuk vonden als de FUF het college in 
ging. 
 
Mischa zegt dat dat komt omdat er iemand het college in is gegaan zonder vooraf 
toestemming te hebben gevraagd aan de docent. Nu gaat het bestuur of een commissie moet 
aangeven aan het bestuur dat ze het college in willen gaan, anders gaan docenten denken dat 
er wel erg vaak iets wordt verteld door de FUF in het college, en dat vinden ze niet leuk. De 
promotie van commissies moet niet ten koste gaan van de mededelingen van het bestuur. 
 
Rick zegt dat dit probleem komt omdat er meer commissies zijn. 
 
Inge vindt dat ze blokposters rond moeten blijven geven en dingen blijven aankondigen. 
 
Dascha zegt dat de functie van Laurie goed is, maar de communicatie met het departement 
zou beter kunnen. Nu is de band slechts informeel, er is nog nooit iets formeel vastgelegd. 
Marthe, Frank de Haas, Joel en Bert hebben gezegd dat ze in het duister tasten  met 
betrekking tot wat de FUF nu eigenlijk is, wie het bestuur is en wat ze doen. Voor Laurie is 
dit een goeie taak. Er moeten dingen met hen overlegd worden qua data etcetera. Dascha zegt 
te schrikken van het feit dat docenten het niet leuk vinden dat de FUF langskomt in college. 
Daarin kan Laurie een goeie rol spelen. 
 
Michèle zegt dat het goed is als het bestuur luistert naar klachten en overlap voorkomt, maar 
ze vindt dat 1 keer per maand het college in gaan te vaak is. 
 
Mischa vraagt waarom ze dit vindt. 
 
Michèle zegt dat de commissies zelf de colleges in kunnen gaan, maar het bestuur moet. 
 
Mischa zegt dat de blokposter geen “blok”-poster meer is want daarvoor zijn er teveel 
activiteiten en de tijden en data van activiteiten worden te laat doorgegeven. Hij schrikt ervan 
dat Michèle vindt dat het bestuur te vaak in de colleges komt. 
 
Michèle zegt dat studenten zoiets kunnen hebben van “O, daar heb je ze weer.” 
 
Abram zegt dat het bestuur tot nu toe niet 1 keer per maand is langsgegaan, maar er was geen 
centrale coördinatie. Hij vindt dat het bestuur te weinig langs is gegaan, terwijl we ons willen 
inzetten voor eerstejaars. Dit gaat beter als je meer vertelt en minder los van elkaar vertelt. 
 
Clint vindt dat het bestuur met het departement moet bepalen wat docenten te vaak en wat 
docenten te weinig vinden met betrekking tot de collegebezoeken. 
 



Gert vindt 1 keer per maand langsgaan een goed streven voor een bestuur. 
 
Inge zegt dat er meer via het bestuur zal gaan, zodat, als commissies langs willen gaan, dat via 
hen gaat en je geen dubbele acties krijgt. Maar het bestuur wil de commissies ook de kans 
geven om de colleges in te gaan. Ze heeft bekeken hoeveel activiteiten er zijn en dit blijkt 2 
keer zoveel als vorig jaar te zijn. Veel activiteiten worden laat aan het bestuur doorgegeven en 
sommige commissies, zoals de cultuurcommissie, zijn afhankelijk van vaste data. 
 
Benjamin wil twee punten noemen. Hij vraagt ten eerste wat de combinatie is van 
laagdrempelijke deelname. Ten tweede geeft hij aan dat eerstejaars niet perse niet hoeven te 
komen door te weinig promotie, maar misschien is het te onduidelijk waar de FUF voor staat. 
Het bestuur moet niet alleen de drempel laag maken maar ook zeggen dat het geen 
studentenvereniging is, maar een leuke vereniging die leuke activiteiten organiseert. Je kunt 
ze slechts op zo’n avond zelf duidelijk maken hoe leuk de FUF is. 
 
Mischa vindt dat dit een goed punt is. De PR-Functionaris kan vanuit leden en eerstejaars 
gaan kijken wat ze willen en waarom ze niet naar FUF-activiteiten komen. Ze kan de 
eerstejaars meer hart proberen te geven voor de FUF. 
 
Benjamin vraagt of de FUF binnenkort gaan vertellen wat het is aan de eerstejaars. 
 
Laurie vindt dat contact heel belangrijk is en het collegebezoek werkt wel. Het bestuur kan 
zich dan voorstellen als bestuur en de eerstejaars weten dan wie het centrale aanspreekpunt 
zijn. Het bestuur kan duidelijk maken wat de activiteiten zijn, dat het niet alleen zuipfeesten 
zijn maar ook symposia en de deadline voor de FUF huisstijl is voor de Halfjaarlijkse 
Algemene Leden Vergadering. 
 
Jasmijn zegt dat ze niet denkt dat eerstejaars denken dat het een studentenvereniging is. 
 
Henk zegt dat je niet kan zien wat een studievereniging precies inhoudt. Het vorige bestuur is 
daar ook in geslaagd, je moet laten zien dat het leuk is, maar je ziet bij eerstejaars en ook 
meerderejaars dat ze binding missen. Niet alleen het bestuur is gezellig maar de vereniging is 
leuk. Dit is niet alleen een punt voor Laurie maar ook voor de rest van het bestuur en de rest 
van de leden. 
 
Peter zegt dat er veel massacommunicatie is en veel e-mails zijn. Als je contact met mensen 
wilt hebben moet je echt met hen in gesprek gaan. 
 
Rick is het hier mee eens. 
 
Gert is het hier ook mee eens. 
 
Benjamin zegt dat het doel binding is en niet massamedia. 
 
Inge zegt dat ze heeft gemerkt dat het moeilijk is om contact te maken met een eerstejaars als 
je enige doel is om iemand te binden of voor een activiteit te strikken. 
 
Peter zegt dat dat ook is wat hij bedoelt 
 
Inge zegt dat hij zegt dat ze moeten praten om dat doel te bereiken. 



 
Peter zegt dat hij niet bedoelt om te praten met als doel ze naar activiteiten te halen maar met 
als doel ze aan zich te binden. 
 
Michèle komt met het idee voor het bestuur om echt een voorstelrondje te doen en zich aan 
iedereen voor te stellen. Ze zegt dat ze het met Inge eens is dat het doel niet binding, maar 
leren kennen moet zijn. 
 
Gert zegt dat iedereen moet proberen de eerstejaars erbij te betrekken. Want eerstejaars 
komen niet als de FUF een clan is met oude lullen waar eerstejaars niet bij mogen. 
 
 

6. Stemmen (anoniem)  
 
Carien vraagt om een pauze. 
 
Mischa zegt dat we eerst gaan stemmen en dan een pauze inlassen. 
 
Michèle zegt dat je niet tegen kunt stemmen. 
 
Henk vraagt of we niet beter kunnen stemmen of we moeten stemmen. 
 
Mischa zegt dat we stemmen op: “Wienik gedistantieerd, Marleen en Laurie geïnstalleerd.”  
 
Carien vraagt of we op Marleen en Laurie stemmen of per persoon. 
 
Mischa zegt dat we op beide stemmen. 
 
Wienik geeft als kanttekening aan dat hij er tot februari uit wilde, maar de consequentie was 
dat hij niet meer het bestuur in mocht. 
 
Abram ontkent dit en zegt dat Wienik niet heeft gezegd dat hij zeker terug zou komen. Hij 
vindt niet dat het eerlijk is dat Wienik dit zegt. 
 
Dascha raadt aan deze opmerking van Wienik te negeren. 
 
Henk wil zich excuseren tegenover Mike dat hij zijn machtiging tot stemmen is vergeten mee 
te nemen. 
 
Uit de stemming blijkt: 
1 tegen 16 voor. 
 
Mischa maakt bekend dat de bestuurshervorming is aangenomen en wil iedereen hartelijk 
bedanken voor het vertrouwen in het voorstel van het bestuur. 
 
Carien vraagt of het bestuur van het positieve uitging. 
 
Inge zegt voor de grap dat het bestuur ook een back-up plan B had. 
 



7. Dechargé Wienik de Feijter  

Carien wil weten waarom Wienik stopt, ze gaat er vanuit dat dit niet zomaar zo is. 
 
Joeri vraagt of Carien niet heeft gehoord dat hij zei dat hij tot februari wilde stoppen. 
 
Rick merkt op dat Carien op moet letten. 
 
Dascha zegt dat ze geen zin heeft om dit gesprek te hebben, niet in deze context. 
 
Wienik zegt dat ieder hem hier apart op aan mag spreken die ernaar wil vragen. 
 
Jasmijn en Carien vinden dit niet kunnen. 
 
Wienik vertelt dat hij 3 redenen had waarom hij gestopt is met het bestuur. Ten eerste werd 
hij er bij het vormen van het kandidaatsbestuur in het eerste kringgesprek eruit gestemd. Hij 
had zich aangemeld in de veronderstelling dat hij een paar mensen achter zich had die hem er 
later uit hebben gestemd. Ten tweede had Mike volgens Wienik gezegd dat hij niet het 
bestuur in moest gaan omdat de FUF niet wil dat Wienik zijn scriptie slecht maakt door het 
bestuur, het kan namelijk niet allebei goed. Wienik heeft daar naar eigen zeggen kribbig op 
gereageerd, omdat hij dacht dat hij de tijdsdruk wel aan kon, en dat kon ook wel, maar hij kon 
het emotioneel niet aan met het bestuur en zijn scriptie. Hij heeft uiteindelijk besloten dat hij 
zijn scriptie belangrijker vond. Ten derde zegt Wienik dat Inge heeft gezegd, toe hij het 
bestuur uit ging, dat het beter is als er maar 1 moeilijk persoon in het bestuur zit. De botsingen 
vond hij moeilijk en uiteindelijk was het een mengeling van dingen waardoor hij is gestopt. 
 
Mensen klappen. 
 
Mischa bedankt Wienik en biedt hem een cadeau aan. Bovendien zegt hij een vet mooi citaat. 
 
Mischa distantieert Wienik. 
 
Michèle bedankt Wienik namens de leden, want hij heeft wel inzicht getoond ondanks dat het 
niet goed is gegaan. 
 

8. Installatie Marleen Hoogveld en Laurie Koekenbier  

Mischa zegt tegen Marleen dat hij haar hierbij formeel tot bestuurslid en secretaris van de 
FUF wil installeren. 
 
Er wordt geklapt. 
 
Marleen bedankt Mischa. 
 
Mischa lacht en bedankt Marleen ook. Hij zegt dat hij Laurie formeel tot bestuurslid en PR-
Functionaris van de FUF wil installeren. Hij zegt zeker te weten dat het een leuke tijd gaat 
worden en feliciteert beide kersverse bestuursleden. 
 
Jasmijn roept: “Zoenen, zoenen!” 



 
Mischa vertelt dat het bestuur een presentje heeft gekocht en overhandigt dat aan Marleen en 
Laurie. 
 
Mischa zegt dat iedereen heel blij is met de nieuwe bestuursleden en vraagt daarom om 
applaus. Hij zegt dat de bestuurshervorming nu af is gelopen en is blij dat ze er klaar mee zijn. 
 

9. Mededelingen bestuur – Lustrum  

Mischa zegt dat hij deze mogelijkheid graag aan wil grijpen om meer over het 4e lustrum te 
vertellen.  
 
Dascha zegt dat je het ook het 20e lustrum kunt noemen zoals in het beleidsplan stond. 
 
Mischa vertelt dat iedereen wat gaat doen, het bestuur, de lustrumcommissie, en andere 
commissies. Er gaat vooral aandacht aan de opening van het lustrum besteed worden. Het 
bestuur laat de invulling aan de lustrumcommissie over, maar er gaan veel leuke dingen 
gebeuren. Er komen bijvoorbeeld leuke grote sprekers, die wat hebben betekend voor de FUF, 
een FUF diner, vuurwerk en FUF bier, met dank aan Job en Clint. 
 
Carien wil niet dat dit bekend wordt. 
 
Jasmijn wil weten wat een corso is. 
 
Mischa vertelt dat de lustrumcommissie dus over de maandag in de lustrumweek gaat. 
Vrijdag wordt het uitbrakken. Het is belangrijk dat het het lustrum wordt van alle FUF-ers, het 
bestuur wil zoveel mogelijk leden betrekken, dus ze gaan… 
 
Inge zegt: “Strippen!” 
 
Mischa ontkent dit maar zegt wel dat we allemaal commissies willen gaan trekken. Dit is niet 
zo succesvol als strippen, maar de sportcommissie gaat dinsdag een leuke buitendag 
organiseren met trefbal, een luchtkussen zoals op de dies en misschien met feesthoedjes. Die 
avond komt er een cultureel uitje. Woensdag wordt er een forum georganiseerd, waar zowel 
studenten als alumni en docenten worden uitgenodigd. Het thema van dat forum wordt iets in 
de trend van wijsheid en Utrecht. Wat heeft filosofie nu precies voor wijsheid gebracht, of iets 
dergelijks. Daarna is het bedoeling dat de leden met zijn allen in de Mick O’Connols gaan 
eten. En donderdag komt er een heel… 
 
Abram zegt: “Ja, heel heel…” 
 
Mischa zegt: “Leuk feest!” 
 
Dascha zegt dat het bestuur op dat feest gaat strippen. 
 
Mischa zegt dat er een leuke gast uitgenodigd gaat worden namelijk Armand, het bestuur kan 
vragen of hij wil strippen, dat hebben ze nog niet gedaan. Een FUF corso, de meest sullige 
corso ooit, is een optocht met bloemen en een grote wagen en kruiwagens, steppen, skelters, 
fietsen om naar de feestlocatie te gaan. 



 
Marleen zegt dat vrijdag 14 mei Inge en Michèle jarig zijn en dat het dat sowieso een groot 
feest wordt. 
 
Mischa zegt dat zoveel mogelijk commissies mee gaan doen. De lustrumcommissie gaat een 
lustrumboek maken. Misschien wordt er ook wel een film gemaakt door de filmgroep. Alle 
leden komen natuurlijk. 
 
Dascha zegt dat ze de huizen van iedereen te wonen weet, en dreigt dat ze niet moeten 
proberen er niet bij te zijn. 
 
Mischa zegt dat als leden nog leuke ideeën hebben ze daar een mail over kunnen sturen naar 
het bestuur. 
 
Abram zegt dat ze dat vooral niet nu gaan bespreken. 
 
 

10. Mededelingen bestuur – Midyearsuitje 
 
Mischa zegt dat er nog een laatste mededeling van het bestuur komt. 
 
Clint zegt dat hij weet waar we heen gaan met het Midyearsuitje. 
 
Inge zegt dat ze inschrijfformulieren heeft voor het MYU en raadt mensen aan om zich in te 
schrijven. Ze vertelt dat er een thema is: State of Nature namelijk de coolste soort: Die van 
Hobbes. De locatie probeert het bestuur geheim te houden en dat lukt volgens hen nog steeds 
uitstekend. De posters van Benjamin en Clint zijn vet mooi! De inschrijving is definitief als je 
betaald hebt. 
 
Inge deelt de formulieren rond. 
 
Henk vraagt hoeveel mensen zich al hebben ingeschreven. 
 
Marleen zegt dat er 13 inschrijvingen zijn. 
 
Carien vraagt hoeveel te treinkosten gaan zijn. 
 
Mischa zegt dat het niet meer dan 30 euro gaat kosten voor een enkele reis. 
 
Rick vraagt wat te doen als je geen OV hebt. 
 
Marleen antwoordt dat je dan met haar met de auto mee mag rijden. 
 

11. W.V.T.T.K.  

Mischa doet een W.V.T.T.K 
 
Henk vraagt wat het bestuur met het beleidsplan gaat doen, er staan namelijk een aantal 
fouten op. 



 
Mischa stelt voor dat Henk die fouten aangeeft door middel van een e-mail. 
 
Henk vraagt of Laurie en Peter echt sushi gaan maken voor de volgende HALV. 
 
Laurie en Peter bevestigen dit. 
 
Henk wil hen daar veel succes mee wensen. 
 
Mischa zegt dat het bestuur zal kijken naar de begroting. 
 
Michèle wenst het bestuur veel succes en vindt de bestuurspakjes sexy. 
 
Carien vindt dat het bestuur een kalender moet maken. 
 
Dascha zegt dat dat na het strippen moet. 
 
Carien zegt dat ze een vraag heeft, maar dat ze dat straks wel vraagt. 
 
Rick zegt dat hij in het beleidsplan zag staan dat er voor de dryade 1500 beschikbaar is en 
voor de familiedag 800. 
 
Mischa zegt dat dat besproken wordt op de HALV. 
 
Abram zegt dat Rick hierover mag mailen maar legt kort uit dat de familiedag de vorige keer 
erg duur was en dat de dryade gesponsord wordt. 
 

12. Rondvraag  

Clint wenst het bestuur veel succes want dat verdienen ze gewoon. Hij hoopt dat iedereen dat 
na hem ook zal doen. 
 
Joeri zegt dat hij Joeri is en dat hij vindt dat die snotkinderen niet meer mogen skateboarden 
op de stoep. 
 
Johan wenst het bestuur succes. 
 
Olivier Schröder wenst het bestuur succes. 
 
Gert wil dat er meer Hertog Jan op de ALV komt, maar wenst het bestuur succes. 
 
Peter zegt dat er morgen een dryadecommissie forum is, en nodigt iedereen uit. 
 
Carien zegt dat iedereen ook op het feest van Jasmijn en haar moet komen. 
 
Rick zegt dat er morgen om 1 uur lunch met Rick is. 
 
Wienik wenst het bestuur veel succes. 
 



Benjamin wil niet in herhaling vallen. 
 
Kamiel zegt dat het bestuur goeie initiatieven heeft en bedankt voor het bier. 
 
Riemke van der Neut wenst het bestuur succes en vraagt of er al wodka is in het FUF-hok. 
 
Mischa zegt dat dat iets is voor de volgende ALV. 
 
Jasmijn wenst het bestuur succes en nodigt iedereen uit voor haar feest in de Poort. 
 
Rick zegt dat iedereen eerst naar 1 uur lunch met Rick moet komen. 
 
Joeri wil een kerstboom in het FUF-hok. 

13. Sluiting  

Mischa zegt dat iedereen nog naar voren mag komen om het bestuur te feliciteren en sluit 
daarmee de vergadering. 
 
Einde ALV: 19.50 


