
Geachte leden van de FUF, 

 

Deze brief schrijf ik omdat ik tijdens de ALV een onderwerp wil aansnijden waar mogelijk een 

hoogoplopende discussie over zou kunnen ontstaan. Om deze in goede banen te leiden en niet 

teveel tijd in beslag te laten nemen, wil ik mijn standpunt alvast in deze brief aankondigen zodat de 

leden van de ALV niet onvoorbereid de vergadering in gaan.  

Wat mij al meerdere jaren zorgen baart is namelijk het verloop van en de houding t.o.v. de ALV’s. 

Voornamelijk tijdens mijn bestuursjaar merkte ik de grote discrepantie tussen het doel van een ALV 

en de mate van ernst waar er mee om wordt gegaan binnen de FUF.  

Een ALV is hèt moment voor de leden van een vereniging om inspraak te hebben, zaken te evalueren 

en beslissingen te nemen; samen met het bestuur. Tevens kunnen er voorstellen gedaan worden die 

het gezicht of werking van een vereniging fundamenteel kunnen veranderen (bijvoorbeeld, wat nu 

actueel is, een statutenwijziging).  

Tijdens mijn voorzitterschap besefte ik me hoe belangrijk een dergelijk moment is voor de FUF en 

hoe vruchtvol een hechte samenwerking tussen het bestuur en de leden kan zijn. Echter, mijn 

frustratie begon al voor de wissel-ALV waar ik aangesteld zou worden. Aangezien ik reeds meerdere 

ALV’s had meegemaakt, wist ik (ongeveer) hoe deze zou verlopen en hoe ons beleidsplan zou 

worden besproken. Hiermee wil ik geenszins impliceren dat er geen serieuze discussies mogelijk zijn 

of voorkomen tijdens de ALV’s. Ik heb ze op hun best meegemaakt, maar zelfs dan is er, naar mijn 

mening, te veel plek voor nonsens.  

Kort samengevat: ik vind de ALV’s te belangrijk om er zo mee door te gaan zoals nu wordt gedaan. Ze 

moeten een serieuzer karakter krijgen. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door het formaliseren 

van enkele processen, zoals bij de afgelopen ALV is gedaan door stembiljetten en machtigingen te 

introduceren. Echter, het punt waar altijd discussie over komt en waar besturen (naar mijn weten) 

ook altijd een vraag over stellen aan de RVA, is het alcoholbeleid. Vandaar dat het me verbaast dat 

dit onderwerp nooit tijdens een ALV aan bod is gekomen. Hier wil ik nu graag verandering in 

brengen. 

Persoonlijk ben ik altijd vrij optimistisch geweest over het zelfregulerende karakter van de FUF. 

Echter afgelopen jaar ben ik er steeds meer van overtuigd geraakt dat een ALV niet een plek is waar 

alcohol bij aanwezig moet (of zelfs mag) zijn. Hoewel er misschien een middenweg te bedenken is 

die werkbaar kan zijn, ben ik van mening dat het gewoonweg een verkeerde toon afgeeft. Daarom 

ben ik voor de afschaffing van alcohol tijdens ALV’s. Ik vind het echter voornamelijk belangrijk om 

het hier een keer over te hebben om zo te kunnen peilen wat de algemene mening(en) is/zijn.  

Ik hoop dat dit voorstel niet overkomt als een laatste stuiptrekking van een bijna-niet-meer-lid die 

nog zijn stempel op de vereniging wil drukken, maar als oprecht advies om, mijns inziens, van de FUF 

een gezondere vereniging te maken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Giordano Ierna 

 


