
 
 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering der Faculteitsvereniging Utrechtse Filosofiestudenten 

Datum: 1 oktober 2009 

Locatie: Langeveld E036, Langeveldgebouw, Heidelberglaan 1, 3584 CS Utrecht 

Aanwezig: 

Tineke Scheenaard (Voorzitter) 

Riemke van der Neut (Secretaris) 

Henk van Gils (Penningmeester) 

Mike Lourens (Commissaris Intern) 

Mischa Dekker (KB- Voorzitter) 

Wienik de Feijter (KB- Secretaris) 

Abram Hertroys (KB- Penningmeester) 

Inge de Graaf (KB- Commissaris Intern) 

FUF leden: 24 man 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Agenda FUF Wissel ALV  
Donderdag 1 oktober 2009, 17.30 - 20.00 uur  
Locatie: Langeveldt E036  
1) Opening  
2) Vaststellen agenda  

3) Mededelingen bestuur - Boekencontract  

4) Ingedient: Klok FUF hok (Joeri Jacobs)  

5) Stemmen inschrijfformulieren  

6) Stemmen nieuwe FUF Muntjes  

7) Presentatie jaarverslag bestuur 08/09  

a. Doelstellingen  

b. Speerpunten  

c. Financieel overzicht  

d. Vernieuwingen  

8) Presentatie beleidsplan kandidaatsbestuur 08/09  

9) Mogelijkheid voor tegenbesturen om te presenten  

10) Stemming nieuw bestuur (anoniem)  
11) Dechargé bestuur 08/09  

12) Installatie bestuur 09/10  

13) Mededelingen Bestuur 09/10  

14) W.V.T.T.K.  
 
15) Rondvraag  

16) Sluiting  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1 Opening 
Tineke opent de ALV om 17.34 uur. 
 
2 Vaststellen agenda 
Tineke neemt de agenda door.  Het tegenbestuur heeft nog geen naam. Dascha dient 
het  voorstel betreffende een ‘Raad van Advies’ in. Dit wordt agendapunt 6a. 
 
3 Mededelingen bestuur 

- Boekencontract  
Dit is opgenomen in de bespreking van het jaarverslag dus het komt dan ook aan de 
orde. 
 
4 Ingediend agendapunt: klok FUFhok (Joeri Jacobs) 
Joeri Jacobs vraagt of de klok nu ondersteboven moet worden opgehangen of op de 
normale manier. Door hierover te stemmen kan er uitsluitsel gegeven worden. 
Mischa vraagt of dit anoniem kan. De stemming hierover gebeurt niet anoniem. Er 
zijn 18 stemmen voor het ondersteboven hangen van de klok en 6 stemmen tegen. 
Hierbij is besloten dat de klok in het FUFhok ondersteboven wordt opgehangen.  
 
5 Stemmen inschrijfformulieren 
Henk vraagt of de inschrijfformulieren veranderd kunnen worden . De contributie 
groeit nu per jaar en de heffing daarmee ook. De nieuwe inschrijfformulieren 
worden zonder bezwaren aangenomen. 
 
6 Stemmen nieuwe FUF muntjes 
De groene FUFmuntjes raken op. Henk geeft aan dat er nieuwe muntjes besteld 
moeten worden. 
Er zijn twee voorstellen betreffende nieuwe muntjes. Het gaat om ronde of 
stervormige muntjes. De kleur zal rood zijn.  
Dascha vraagt of de muntjes voor wijn doormidden gebroken kunnen worden. Een 
muntje is te weinig en twee teveel voor wijn. Inge zegt dat de wijnglazen dan gewoon 
wat voller moeten worden geschonken. David vraagt wat de termijn is voor de oude 
muntjes. Tineke zegt dat dit aan het nieuwe bestuur wordt overgelaten. Er zal wel 
een overgangstermijn komen. De verder invulling van de muntjes is op deze ALV 
nog niet aan de orde. 
De ruime meerderheid van de ALV is voor het bestellen van nieuwe muntjes. 
Daarvan geeft de meerderheid voorkeur voor ronde muntjes.  
 
6a: Ingediend: Raad van Advies 
Dascha en Floris leggen hun conceptplan uit. Het idee voor een ‘Raad van Advies’ is 
eerder aangenomen op de WisselALV van 2006-2007 maar de notulen hiervan zijn 
echter niet meer beschikbaar. Een ‘Raad van Advies’ zal zich opstellen als een 
adviesorgaan voor het huidige bestuur. Zij heeft geen rechten maar alleen plichten. 



Mocht een bestuur ontbonden worden hebben zij de verantwoordelijkheid voor de 
continuïteit van de vereniging.  
 
Er breekt een grote discussie los over de betekenis van een ‘Raad van Advies’.  
Mischa geeft aan dat er grote interne verdeelheid is binnen het kandidaatsbestuur 
over eventuele oprichting van zo’n raad . 
 
Dascha benadrukt nog een keer dat een ‘Raad van Advies alleen plichten heeft. 
 
Er wordt gestemd over of het concept van een ‘Raad van Advies’ een goed idee is 
voor de FUF. Er wordt dus niet gestemd voor het daadwerkelijke totstandkomen 
van een ‘Raad van Advies’. Er zijn 18 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 7 
onthoudingen. 
 
Dit punt zal weer ter sprake komen op de Halfjaarlijkse ALV. 
 
 
PAUZE 
 
Twee leden vertrekken en een lid komt binnen. 
 
7 Presentatie Jaarverslag 08-09 
 
Tineke geeft aan dat het jaarverslag voor zichzelf spreekt en er zal daarom niet op 
in gegaan worden. Tineke heeft verder nog een persoonlijke opmerking die positief 
door de ALV ontvangen wordt.  
 
Mike heeft daarnaast nog een mooie terugblik op het jaar. Dit resulteert in vele 
lachsalvo’s. 
 
Er zijn vragen rondom de commissieborreluitgaven. Er zijn kratjes bier gekocht, 
maar deze zijn niet opgegaan. Henk zoekt dit nog uit en schrijft het waarschijnlijk 
af op een andere post. 
 
Dascha geeft aan dat er in het FUFhok niet altijd betaalt wordt voor het bier. Henk 
geeft aan dat er in een maand voor 30 euro gratis is gedronken in het FUFhok. 
 
 
Er is elfhonderd euro winst gedraaid op het intro. De rest van de subsidie wordt 
teruggegeven aan het Departement Wijsbegeerte. Het intro blijft vallen onder een 
aparte subsidieregeling. Er is ook een reservering voor een nieuwe partytent. 
 
Dascha vindt het als studentlid van de OG een goed plan om de rest van de subsidie 
terug te storten.  
 
 



Henk vertelt dat hij de subsidievermindering tot een kwart heeft weten te krijgen in 
plaats van de eerst aangekondigde helft door Departement Wijsbegeerte. 
 
 
Nynke heeft de opmerking dat ze ziet dat mensen te vroeg bier drinken in het 
FUFhok. Tineke legt uit dat het beleid  in 2008-2009 was dat het bestuur pas na een 
opmerking strenger zou optreden. Henk zegt dan ook dat FUFleden allemaal 
volwassen mensen zijn die hier om mee moeten kunnen gaan. Floris en Michèle 
vinden dat dit niet consequent is. Tineke legt uit dat dit het consequente beleid van 
het FUF bestuur 2008-2009 was en zal het nu overlaten aan het volgende bestuur. 
 
 
8 Presentatie beleidsplan KB 08-09 
 
Het kandidaatsbestuur presenteert hun beleidsplan. 
 
9 Tegenbesturen 
 
‘Supermooie Rovers’ presenteert zich. 
 
10 Stemming nieuw bestuur 09-10 
Met grote meerderheid wordt het kandidaatsbestuur gekozen tot het FUF bestuur 
2009-2010. 
 
11 Decharge 08-09 
Tineke dechargeert Mike, Henk, Riemke en vervolgens zichzelf i.s.m Mischa. 
 
12 Installatie bestuur 09-10 
Mischa installeert zichzelf i.s.m Tineke en vervolgens Wienik, Abram en Inge. 
 
13 Mededelingen bestuur 09-10 
Mischa heeft geen mededelingen, mede omdat de ALV is uitgelopen. 
 
14/15 WVTTK/Rondvraag 
 
Gert vraagt aan het nieuwe bestuur of ze zich een beetje gelukkig voelen.  
Henk zegt dat hij veel vertrouwen in het nieuwe bestuur heeft. 
Riemke vraagt of er ook wodka kan komen in het FUFhok. Mischa zegt dat dit 
regelmatig gaat gebeuren. 
 
16 Sluiting 
Mischa sluit de vergadering om 20:43 uur. 


