
Beleidsplan FUF Bestuur 2007/2008 

 

 

 
Sjimmie Lensen                     Voorzitter 

 

Jasmijn Wienk                       Secretaris 

 

Gert Crielaard                       Penningmeester 

 

Michèle Out                    Commissaris Intern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Beleidsplan FUF Bestuur 2007/2008 2 

Voorwoord 

 
Voor u ligt het beleidsplan van het bestuur dat in het academische jaar 2007/2008 de 

Faculteitsvereniging Utrechtse Filosofiestudenten (FUF) zal leiden. Deze vereniging bestaat 

al bijna twee decennia, maar is pas recentelijk de vereniging geworden die ze nu is. In het jaar 

2005/2006 heeft een fikse bestuurlijke reorganisatie plaatsgevonden, welke de FUF de 

traditionele verenigingsstructuur gegeven heeft die ze nu kent. Deze structuur kunt u zich als 

volgt voorstellen.  

Allereerst zijn er de leden, want zonder leden geen vereniging. Voor de leden worden 

immers alle activiteiten georganiseerd. Veel van deze activiteiten worden georganiseerd door 

commissies, welke ingevuld worden door leden. De commissies worden gecoördineerd door 

een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een 

commissaris intern. Het dagelijks bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen 

van de vereniging, gedurende een collegejaar.  

Daarom presenteren wij u, als achttiende bestuur van de FUF, met trots ons 

beleidsplan voor het komende jaar. In dit plan kunt u lezen wat wij met de FUF willen, wat 

onze doelstellingen zijn voor dit jaar, wat we willen vernieuwen, wat we willen 

perfectioneren, et cetera.  

 

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van ons beleidsplan.  

 

Namens het FUF-bestuur ‘07/’08,  

 

Sjimmie Lensen Voorzitter 

Jasmijn Wienk Secretaris 

Gert Crielaard  Penningmeester 

Michèle Out  Commissaris Intern 
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Inleiding 
 

Zoals in het voorwoord al aangestipt werd kent de FUF sinds kort een echte en hechte 

verenigingsstructuur. De afgelopen twee jaar is gebleken dat deze structuur uiterst goed 

werkt, en derhalve zullen wij deze structuur behouden.  

 Uiteraard zullen wij zoveel mogelijk proberen deze structuur uit te breiden en te 

perfectioneren. De verticale structuur, bestaande uit het dagelijks bestuur, de commissies en 

de leden zullen wij uitbreiden door hier zogenoemde collectieven aan toe te voegen. Deze 

collectieven onderscheiden zich van commissies doordat zij geen activiteiten zullen 

organiseren, maar een groep mensen vormen die bij een bepaalde activiteit hulp kunnen 

bieden. Hierover volgt meer uitleg in paragraaf 1, waarin de algemene doelstellingen voor dit 

jaar beschreven worden.  

 De horizontale structuur zal ook uitgebreid worden, in die zin dat de vierde 

bestuursfunctie, de functie van de Commissaris Intern, dit jaar een volledige functie zal 

bestrijken. Alle vier de bestuursleden zullen op elke bestuursvergadering aanwezig zijn. 

Verder wordt de horizontale structuur uitgebreid door nieuwe commissies te vormen, zodat 

een nog breder scala aan activiteiten georganiseerd kan worden. Aan de commissies, evenals 

aan de activiteiten waarvan het bestuur de organisatie op zich zal nemen, wordt in de eerste 

paragraaf aandacht besteedt. De eerste paragraaf zal worden afgesloten door een korte 

bespreking van een nieuw evenement dat we dit jaar zullen organiseren, namelijk de  

Philosophers’ Rally. Ook zal er kort iets gezegd worden over het overkoepelende orgaan dat 

eindverantwoordelijk is voor de organisatie van dit evenement.  

 In paragraaf 2 zal een korte beschrijving gegeven worden van de speerpunten die elk 

bestuurslid dit jaar in het beoefenen van zijn of haar functie zal nastreven. Wij vinden het 

belangrijk om dit in ons beleidsplan op te nemen omdat dit een specifiekere beschrijving geeft 

van wat wij dit jaar willen bereiken dan u uit de algemene doelstellingen kunt halen.  

 Tenslotte vindt u een aantal bijlagen, die uw beeld van het komende FUF-jaar wellicht 

nog iets overzichtelijker dan wel inzichtelijker kunnen maken, zoals een jaarplanning, een 

begroting, een commissielijst en een document over de structuur van het zeer recentelijk 

opgerichte Samenwerkingsverband voor Studieverenigingen Filosofie, waar wij vanaf dit jaar 

deel uit zullen maken in het kader van de organisatie van de Philosophers’ Rally en het 

stichten van inter-stedelijk contact tussen verschillende studieverenigingen filosofie.  
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Beleid 

 

§1. Algemeen 

 

Volgens haar statuten is de FUF in het leven geroepen om sociale cohesie te creëren onder 

filosofiestudenten. Filosofie is van oorsprong, en vergeleken met andere studies, een studie 

waarin studenten veel op zichzelf aangewezen zijn. Ze bevinden zich wel vaak met dezelfde 

mensen in de collegezaal, maar hoeven bijvoorbeeld geen groepsprojecten te doen. Juist 

doordat de student zo op zichzelf aangewezen is in het studeren, is het van het grootste belang 

dat de fundamentele en statutaire doelstelling van de FUF haar hoofddoel blijft. 

Filosofiestudenten bij elkaar brengen in academisch verantwoorde en formele, maar vooral 

ook informele bijeenkomsten, dat is waar het de FUF om te doen is. Deze doelstelling blijft 

ook voor dit bestuur de rode draad die door haar beleid heen zal lopen. De doelstellingen die 

nu beschreven zullen worden vormen samen de onderdelen van dit hoofddoel.   

 

1.1 Doelstellingen 
 

De doelstellingen die we dit jaar willen bereiken zijn onder te verdelen in vier categorieën, te 

weten: formeel, informeel, financieel en professioneel.  

 

a. Formeel 
 

Onder deze categorie vallen studie-inhoudelijke en studiegerelateerde doelstellingen.  

We willen dit jaar een aantal studie-inhoudelijke activiteiten organiseren, en een aantal 

studiegerelateerde. Het doel hiervan is de filosofiestudent een breder perspectief te 

bieden, door ook eens buiten de colleges om op een andere maar toch filosofische 

wijze met bepaalde onderwerpen om te gaan, en door het perspectief op de 

studiemogelijkheden te vergroten.  

 Onder studie-inhoudelijk verstaan wij activiteiten die te maken hebben met een 

filosofisch onderwerp, of – die een andersoortig onderwerp op filosofische wijze 

belichten. Het betreft hier met name de verscheidene fora die dit jaar op het 

programma staan, en die door het bestuur georganiseerd zullen worden. (zie verder de 

jaarplanning). 

 Onder studiegerelateerde activiteiten verstaan wij activiteiten die te maken 

hebben met de studie en haar vorm, het plannen van de studie zelf, en de toekomst. Zo 

willen wij dit jaar onder andere een informatieavond organiseren over studeren in het 

buitenland, omdat er nog maar weinig filosofiestudenten zijn die gebruik maken van 

deze mogelijkheid. In onze ogen ligt dit aan het feit dat de procedure die doorlopen 

moet worden om tot daadwerkelijk tot studeren in het buitenland te komen niet 

inzichtelijk genoeg is. Deze activiteit, die wij wensen te organiseren, moet hier 

verandering in brengen, zodat mensen weten wat ze te doen staat als ze naar het 

buitenland willen. Deze activiteit zal georganiseerd worden door het bestuur.  

 Ook zal er dit jaar weer een carrièredag dan wel avond georganiseerd worden, 

om filosofiestudenten perspectief te bieden over welke kanten na de studie opgegaan 

kunnen worden. Op deze avond zullen er een aantal afgestudeerde filosofen aan het 

woord komen en vertellen over het verloop dat hun carrière heeft genomen na de 

studie filosofie. Deze activiteit zal georganiseerd worden door een commissie.  
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b. Informeel 
   

 Onder deze categorie vallen doelstellingen die uiteindelijk vooral ten goede komen 

aan de sociale cohesie onder filosofiestudenten/fufleden. Wij willen de onderlinge 

band die de leden van de FUF met elkaar hebben zoveel mogelijk proberen te 

verstevigen, door boven op de al bestaande informele activiteiten (zie jaarplanning) 

een aantal nieuwe dingen door te voeren en te veranderen.  

  Zo willen wij de afgelopen jaar verkregen FUF kamer in het bestuursgebouw 

tot een echt thuis maken waar de leden zich op hun gemak voelen en na de colleges 

lekker iets kunnen drinken. We zullen hiervoor een klein bedrag ter beschikking 

stellen, zodat we een aantal dingen kunnen kopen die de kamer wat meer sfeer geven. 

De kamer moet schoner en sfeervoller worden.  

  Ook willen wij een sticker/fotowedstrijd organiseren die het hele jaar loopt. 

Daartoe willen we stickers laten drukken met het FUF-logo erop. Mensen kunnen die 

stickers bij ons verkrijgen. De bedoeling van de wedstrijd is dat men foto’s maakt van 

FUFstickers op rare, leuke of wat voor plaatsen dan ook. Deze foto’s kunnen in een 

map op de site geplaatst worden, en degene met de leukste foto (kan besloten worden 

via een stemming onder de leden, of met het bestuur als jury) krijgt aan het eind van 

het jaar een leuke prijs. Deze wedstrijd is natuurlijk grotendeels voor de lol, maar 

komt de promotie van de FUF uiteindelijk ook ten goede, vanwege de overal geplakte 

stickers.  

  Wij zijn van plan goed naar de leden te luisteren wat betreft ideeën voor 

nieuwe activiteiten. Wij willen een soort brievenbus creëren waarin mensen hun 

ideeën kwijt kunnen. Wij weten nog niet wat hier de beste methode voor is, via email, 

in de FUFkamer, via de commissies. Dat gaan we uitzoeken.  

  Zoals eerder gezegd gaan we dit jaar ook een aantal collectieven 

oprichten. Een collectief is geen organiserend orgaan, maar een bestand bestaande uit 

een aantal leden die graag een bepaalde activiteit uitvoeren. Voor dit jaar willen wij 

collectieven oprichten met mensen die willen tappen, voor de feesten, mensen die 

willen koken, voor verscheidene activiteiten zoals het docentendiner en de introductie, 

mensen die willen fotograferen, zodat van elke activiteit een fotoverslag op de website 

gezet kan worden, en met mensen die muziek kunnen draaien, bijvoorbeeld als DJ op 

een van onze feesten. Het doel van het oprichten van deze collectieven is dat op deze 

wijze meer mensen mee kunnen helpen met het uitvoeren van taken gedurende de 

activiteiten. Zodoende zijn het niet steeds dezelfde mensen die alles organiseren en 

regelen, en worden meer leden betrokken bij de vereniging. Dit is uiteindelijk de 

bedoeling; zoveel mogelijk mensen betrekken bij de vereniging, op zo’n manier dat zij 

zich waardevol voelen binnen de vereniging.  

 

c. Financieel 

 
De financiële  hoofddoelstelling voor dit jaar betreft het behouden of verbeteren van 

de gezonde financiële conditie waarin de FUF momenteel verkeerd, om zo de 

continuïteit van de vereniging te waarborgen. Wij willen proberen onze subsidies te 

verhogen door te laten zien dat we een gezonde en goedlopende vereniging zijn. De 

FUF krijgt op dit moment subsidie van het departement, en geen bestuursbeurs. We 

willen er ook voor strijden deze beurs terug te krijgen, ook al voert de Universiteit 

Utrecht nu een beleid waarin alleen grote of gefuseerde verenigingen een beurs 

krijgen. Wij hebben in onze ogen recht op een beurs, en zullen er alles aan doen om 

deze terug te krijgen.  
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Tevens willen we proberen sponsoring te krijgen. We hebben een aantal gegadigden 

waarmee we dit jaar willen overleggen. Zo willen we bijvoorbeeld proberen de Mick 

O’Connells, onze stamkroeg, zover te krijgen dat ze ons wil sponsoren, of 

bijvoorbeeld korting geeft op onze vaste borrelavond (zie jaarplanning). In ruil 

daarvoor zou dit café bijvoorbeeld een vermelding kunnen krijgen op onze website en 

activiteitenposters, of in de e-mails.  

 

 

d. Professioneel 

 
Onze professionele hoofddoelstelling is dat we de FUF een professioneel karakter 

willen laten hebben. De FUF moet gezien (kunnen) worden als een vereniging met een 

professionele structuur, een gedegen administratie, een goed financieel beleid, een 

goede relatie met het departement en haar docenten, een goede website en een 

professioneel bestuur.  

 Zowel naar de leden als naar buiten toe willen wij als bestuur uitstralen dat we 

bezig zijn met vooral iets moois: een bloeiende vereniging met veel enthousiaste en 

actieve leden die dingen met en voor elkaar organiseren. Maar we willen meer. We 

willen dat de FUF ook gezien wordt als meer dat alleen maar een studievereniging. 

Het is de studievereniging van Wijsbegeerte, van filosofie. Het is ons doel om de FUF 

dit jaar neer te zetten als een vereniging met een eigen karakter, als maatschappelijk 

betrokken, als een vereniging met inhoud, en als vereniging die activiteiten organiseert 

waar ook niet-filosofen iets aan hebben. 

 In het kader daarvan zullen wij dit jaar in samenwerking met het Studie 

Verenigingen Overleg (SVO) een activiteit organiseren in het kader van de RAG-

week. Dit is een week waarin verenigingen geld ophalen voor een of meerdere goede 

doelen. Wij zullen de koppen bij elkaar steken om tot een manier te komen om, samen 

met onze leden, iets te doen voor het goede doel.  

 Een ander punt dat wij willen aanpakken in het kader van de professionaliteit 

van de vereniging is de website. De doelstelling is hierbij dat de website interactiever 

gebruikt kan en zal worden. Leden moeten elkaar ook op de website kunnen vinden. 

Dat wil zeggen, er moeten niet alleen foto’s te vinden zijn, maar ook een online 

smoelenboek, waarin mensen elkaars telefoonnummer of emailadres kunnen vinden. 

Om deze gegevens te beveiligen moet er een ledenlogin komen. Deze login kan ook 

gebruikt worden voor het forum dat er moet komen. Het forum kan echter ook zonder 

login gerealiseerd worden. Het forum heeft meer prioriteit dan de almanak, omdat op 

het forum gediscussieerd, maar ook afgesproken kan worden. Het forum kan dus 

dienen als formeel, maar tevens als informeel medium waarop filosofen elkaar kunnen 

vinden. Dit past volledig binnen ons algemene hoofddoel.  

 

 

1.2 Bestuursactiviteiten en nieuwe commissies 
 

Het bestuur zal ook dit jaar zoals vanouds zorg dragen voor de organisatie van een aantal 

activiteiten. Hieronder vallen de fora en een debatwedstrijd, het midyearsuitje, de 

eindejaarsbarbecue en een of meerdere studiegerelateerde informatie avonden. Wanneer deze 

activiteiten plaatsvinden is terug te vinden in de jaarplanning.  

 Wat de nieuwe commissies betreft, het zijn er een aantal. Ten eerste wordt er dit jaar 

gestart met een sportcommissie. Deze commissie organiseert gedurende het collegejaar een 

aantal sportieve activiteiten, omdat de filosofiestudent ook eens met zijn lichaam bezig te 
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laten zijn, samen met anderen, in plaats van alleen maar met zijn geest. We willen dit jaar via 

het eerdergenoemde SVO meedoen aan een sportdag van de Faculteit Geesteswetenschappen. 

Hieronder vallen tegenwoordig ook de letterenstudies, Godgeleerdheid en CKI. We 

verwachten dat dit een vrij groot en druk bezocht evenement zal worden. 

 Ten tweede wordt er dit jaar gestart met een Websitecommissie. Zoals eerder gezegd 

willen we dit jaar echt met de website aan de slag. Onze penningmeester is tevens onze 

webmaster en zal deze commissie voorzitten en derhalve coördineren, om ervoor te zorgen 

dat er ook daadwerkelijk resultaat geboekt kan worden.  

 Verder starten we dit jaar met de al eerder genoemde collectieven. Hierover en over de 

zojuist genoemde commissies vind u meer informatie in de bijgevoegde commissie- en 

collectievenlijst. Tenslotte zal dit jaar de Philosophers’ Rally georganiseerd worden in 

Utrecht, maar hierover meer in paragraaf 1.3.  

 

 

1.3 Philosophers’ Rally en SSF 
 

Een nieuw en groot evenement dat dit jaar in Utrecht plaats zal hebben is de Philosophers’ 

Rally. Dit is een tweedaagse, internationaal georiënteerde lezingenreeks die voor iedereen die 

filosofie studeert toegankelijk is. Vorig jaar had deze Rally plaats in Groningen, en is het idee 

ontstaan het evenement te herhalen, maar dan met een samenwerkingsverband als 

verantwoordelijk voor de organisatie. Dit samenwerkingsverband is sinds zeer recentelijk 

operatief, en is een samenwerking tussen te verenigingen STUFF (Groningen), Ideefiks 

(Twente) en FUF. Het samenwerkingsverband heeft de naam ‘Samenwerkingsverband voor 

Studieverenigingen Filosofie’ (SSF) gekregen. In de bijlage vindt u een document dat u 

precies vertelt hoe het samenwerkingsverband is opgebouwd.  

 Kort gezegd komt het erop neer dat er een bestuur is dat bestaat uit een lid van het 

bestuur van elke participerende vereniging. Groningen levert de voorzitter, wij de secretaris, 

en Twente de penningmeester. Onder het bestuur zetelt een Centraal Overleg, bestaande uit 

leden van daaronder zetelende commissies. Er zijn twee satellietcommissies, bestaande uit 

leden van de verenigingen van de niet organiserende stad, en een organisatiecommissie. De 

organisatiecommissie levert twee commissarissen aan het centraal overleg, en de 

satellietcommissies beiden één. De organisatiecommissie bestaat dit jaar uit leden van de 

FUF, omdat Utrecht dit jaar de organiserende stad is. Onze voorzitter zetelt in de 

organisatiecommissie van de Rally, als penningmeester.  

 Omdat de Philosophers’ Rally een vrij groot evenement is en dit jaar in Utrecht plaats 

vindt zal het het inmiddels welbekende symposium dat de FUF jaarlijks organiseert 

vervangen. Het bestuur heeft hiervoor gekozen omdat het symposium een evenement is met 

eenzelfde karakter, maar zonder het internationale aspect. Het is ook minder breed, omdat het 

vaak een specifiek onderwerp betreft, waar over gesproken en gediscussieerd wordt door 

filosofen en vaak ook niet-filosofen. Het lijkt ons dit jaar genoeg om alleen de Rally te 

organiseren, en het symposium daarmee te laten vervallen.  

 Uiteindelijk is het de bedoeling dat het Samenwerkingsverband nog meer 

studieverenigingen van Filosofie aantrekt, zodat jaarlijks terugkerende evenementen 

georganiseerd kunnen worden, in telkens andere steden. Voor meer informatie over het 

samenwerkingsverband verwijs ik u graag door naar het bijgevoegde document.   
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§2. Functiegericht: Speerpunten 

 
Onder functiegerichte speerpunten moet niet meer verstaan worden dan ‘aspecten die het 

bestuurslid van belang acht voor het goed uitvoeren van zijn of haar functie’. Maar als er 

beschreven staat dat bijvoorbeeld de penningmeester als speerpunt het verkrijgen van 

sponsoring heeft, wil dat niet zeggen dat alleen de penningmeester hier verantwoordelijk voor 

is. Uiteindelijk zijn wij als geheel bestuur verantwoordelijk voor het algehele beleid dat wij 

dit jaar voeren, en de dingen die wij daarmee bereiken.  

 

2.1 Speerpunten Voorzitter 
De voorzitter heeft als grootste speerpunt het op de hoogte blijven van wat er binnen de 

gehele vereniging blijft. Hij zal niet altijd zelf naar iedereen toe kunnen gaan dit doel na te 

streven, maar zal bijvoorbeeld op de hoogte gehouden worden van wat er binnen de 

commissies speelt via de commissaris intern. Ook van andere zaken, zoals financiële zaken, 

wil de voorzitter op de hoogte gehouden worden, in dit geval door de penningmeester. Het is 

voor de voorzitter van het grootste belang te weten wat er overal speelt om alles in goede 

banen te kunnen leiden gedurende het collegejaar.  

 

2.2 Speerpunten Secretaris 
De secretaris is vooral begaan met de ledenadministratie. Dit is met name aan het begin van 

het nieuwe collegejaar veel werk omdat afgestudeerde studenten eruit gehaald moeten worden 

en nieuwe studenten ingeschreven moeten worden. Het verwijderen van leden is vooralsnog 

vrij omslachtig, omdat email contact vaak de enige wijze waarop de secretaris erachter kan 

komen of iemand nog ingeschreven staat aan de Universiteit Utrecht (een vereiste om lid te 

kunnen zijn van de FUF). De secretaris heeft als speerpunt het volledig maken en ordenen, 

evenals het zo mogelijk verbeteren of perfectioneren van het ledenbestand. Niet alleen het 

ledenbestand moet er aan geloven, maar ook de algehele administratie van de FUF. Er moet 

een herstructurering van bestanden doorgevoerd worden, en de secretaris zal daar gedeeltelijk 

zorg voor dragen.  

 Verder vindt de secretaris het belangrijk interstedelijke contacten op te bouwen en te 

onderhouden met andere studieverenigingen filosofie in Nederland, door de besturen van deze 

verenigingen bijvoorbeeld uit te nodigen voor de constitutieborrel en feesten van de FUF.  

 Ten slotte wil de secretaris fungeren als aanspreekpunt voor leden en mensen van 

buitenaf, om zo in ieder geval de integratie van nieuwe leden zo goed mogelijk te laten 

verlopen.  

 

2.3 Speerpunten Penningmeester 
De penningmeester richt zijn speer dit jaar met de punt het verbeteren van de toch al gezonde 

financiële situatie waarin  de FUF zich op dit moment bevindt. Er moet gekeken worden, 

zoals eerder gezegd, naar alternatieve financieringsbronnen, waaronder sponsoren. Er moet 

gewerkt worden aan een geïntegreerde financiële administratie binnen de algehele 

administratie, en er moet constant gekeken worden naar het naleven van de bijgevoegde 

begroting. De penningmeester heeft deze begroting gemaakt, op basis van de begroting en de 

eindbalans van het afgelopen jaar. Dit omdat zo beter ingeschat kan worden hoeveel elke 

activiteit uiteindelijk ongeveer kost.   

 Een tweede speerpunt van de penningmeester betreft de website, welke zoals eerder 

gezegd geoptimaliseerd moet worden. De penningmeester is dit jaar webmaster en zal er voor 

zorgen dat de website up-to-date blijft. Verder is hij voorzitter van de websitecommissie en 

zal hij proberen met de mensen in deze commissie de veranderingen door te voeren die in dit 

beleidsplan beschreven staan.  
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2.4 Speerpunten Commissaris Intern 
De commissaris intern heeft ook een aantal functiegerichte speerpunten. De commissaris 

intern wil zorg dragen voor het tijdig bijwerken van het witboek, dat wij nog krijgen van het 

oude bestuur, door het bestuur. Tevens wil de commissaris intern werken aan het opzetten en 

volledig maken van witboeken van commissies, zodat deze documenten het volgende jaar als 

efficiënt hulpmiddel gebruikt kunnen worden, en activiteiten steeds beter en vlotter 

georganiseerd kunnen worden.  

 Verder wil de commissaris intern het actief zijn binnen de vereniging stimuleren en 

tevens toegankelijker maken voor alle leden. Het is voorgekomen dat een aantal mensen 

samen alle commissies vormden, en dus erg actief zijn, terwijl andere mensen daardoor niet 

actief kunnen zijn. De commissaris intern wil dit jaar proberen zoveel mogelijk mensen deel 

uit te laten maken van het actieve deel van de vereniging.  

 Het volgende speerpunt van onze commissaris intern betreft het opstarten van de al 

eerder genoemde en beschreven collectieven. Door deze collectieven kunnen nog meer 

mensen iets doen voor de vereniging en zich betrokken voelen. Zo ontstaat een steeds bredere 

groep mensen die de FUF een warm hart toedraagt, en wordt de vereniging steeds hechter.  

 De commissaris intern maakt overigens ook de jaarplanning, en heeft daarbij als 

speerpunt het zo goed en evenwichtig mogelijk verdelen van de activiteiten over het gehele 

jaar, zodat er niet in het derde en vierde blok meer activiteiten plaats vinden dan in het eerste 

en tweede blok. Hiermee zal zij ook rekening houden bij het formeren van de commissies. Als 

activiteiten op tijd georganiseerd moeten worden, zullen de desbetreffende commissies ook op 

tijd geformeerd moeten worden. De commissaris intern zal hierop toezien.  

 Tenslotte wil de commissaris intern het gehele bestuur zo goed mogelijk op de hoogte 

houden van de interne stand van zaken binnen de vereniging. Omdat zij meer contact heeft 

met commissies, en dan met name met de voorzitters van deze commissies, weet zij wat er 

gaande is ‘op de werkvloer’.  
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Bijlage 1. Jaarplanning 

 

Blok Periode  Eventuele datum  Activiteit  

1 week 40  1-okt ALV, Bestuurswissel  

 1 t/m 7 oktober  2-okt Theemiddag  

   4-okt Borrel   

 week 41      

 8 t/m 14 oktober       

 week 42      

 15 t/m 21 oktober     Uur of vier, tijd voor bier  

 week 43      

 22 t/m 28 oktober  25-okt Oktoberfeest  

 week 44      

 29 oktober t/m 4 november  1-nov Borrel  

 week 45      

 5 t/m 11 november (tentamens)       

     

2 week 46    Forum  

 12 t/m 18 november     Uur of 4, tijd voor bier  

 week 47      

 19 t/m 25 november     Feest  

 week 48      

 26 november t/m 2 december     Theemiddag  

 week 49      

 3 t/m 9 december  4-dec Debatwedstrijd 

   6-dec Pepernotenborrel  

 week 50       

 10 t/m 16 december     Culturele acitiviteit  

 week 51      

 17 t/m 23 december     Gala  

 week 52      

 24 t/m 30 december (vak.)       

 week 1      

 31 december t/m 6 januari (vak.)       

 week 2      

 7 t/m 13 januari  10-jan Nieuwjaarsborrel  

 week 3      

 14 t/m 20 januari     Docentenetentje  

     Culturele Activiteit  

 week 4    Theemiddag  

 21 t/m 27 januari     Forum  

     Borrel  

 week 5      

 28 januari t/m 3 februari (tent.)  weekend  Midyearsuitje  
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Blok Periode  Eventuele datum  Activiteit  

3 week 6      

 4 t/m 10 februari     Sportactiviteit  

     Feest  

 week 7      

 11 t/m 17 februari     Open Podium  

 week 8      

 18 t/m 24 februari     Carrièredag  

 week 9      

 25 februari t/m 2 maart       

 week 10      

 3 t/m 9 maart  6-mrt Borrel  

     Culturele activiteit  

 week 11      

 10 t/m 16 maart     Forum  

 week 12      

 17 t/m 23 maart                 Feest  

 week 13      

 24 t/m 30 maart     Ouderdag  

 week 14      

 31 maart t/m 6 april  3-apr Borrel  

 week 15      

 7 t/m 13 april (tent.)     Forum  

     

4 week 16      

 14 t/m 20 april (vak.)     Studiereis  

 week 17      

 21 t/m 27 april     ALV  

 week 18      

 28 april t/m 4 mei     1-mei Borrel  

     Philosophers Rally  

 week 19     

 5 t/m 11 mei     Culturele Activiteit  

 week 20     

 12 t/m 18 mei     Feest  

 week 21     

 19 t/m 25 mei     Ragweek activiteiten  

 week 22     

 26 mei t/m 1 juni     Sportactiviteit SVO  

     Deeltijd activiteit  

 week 23      

 2 t/m 8 juni  5-jun Borrel  

     Forum  
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Blok Periode  Eventuele datum  Activiteit  

 week 24     

 9 t/m 15 juni     Toneelstuk  

 week 25     

 16 t/m 22 juni        

 week 26     

 23 t/m 29 juni      (tent.)    27-jun Eindejaarsbarbecue  

     

Vakantie week 27      

 30 juni t/m 6 juli        

 week 28     

 7 t/m 13 juli        

 week 29     

 14 t/m 20 juli        

 week 30     

 21 t/m 27 juli        

 week 31     

 28 juli t/m 3 augustus                    

 week 32     

 4 t/m 10 augustus        

 week 33     

 11 t/m 17 augustus        

 week 34     

 18 t/m 24 augustus        

 week 35     

 25 t/m 31 augustus        

     

1 week 36     

 1  t/m 7 september                     Introductieweek  

 week 37      

 8 t/m 14 september  11-sep Borrel  

 week 38      

 15 t/m 21 september     Culturele Activiteit  

 week 39      

 22 t/m 28 september     Liftwedstrijd met ...  

 week 40      

 29 september t/m 5 oktober     Bestuurswissel, ALV  

 
NB. Niet opgenomen in de jaarplanning: Studiegerelateerde informatieavonden. 
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Bijlage 2. Begroting 

 

Begroting FUF 2007/2008 

 

Inkomsten       Uitgaven  

       

Facultaire subsidie 2330    Algemeen  

Overschot 850    Promotie 150 

Nog te ontvangen bedragen 757    FUF kamer en inventaris 100 

     Ledenpassen 25 

     Cadeau's  50 

     Uitnodigingen 100 

     Bankkosten 150 

     KvK kosten 50 

     Lustrum fonds 250 

       

     Bestuur  

     Bestuurskleding 200 

     Constitutieborrel en uitnodigingen 250 

       

      Commissie  

     Fora 150 

     Feesten 200 

     Gala 100 

     Docentenetentje 100 

     Sportactiviteiten 50 

     Culturele activiteiten 50 

     Open Podium 200 

     Theatergroep  150 

     Carrièredag 100 

     Ouderdag 100 

     Studiereis 250 

     Introductieweek 100 

     Website 150 

     Commissieborrel 50 

       

     Overig  

     Theemiddagen 50 

     Borrels 50 

     Midyearsuitje 150 

     Deeltijd activiteit 50 

     

Studiegerelateerde 

informatieavonden 50 

     Ragweek 50 

     Liftwedstrijd 150 

     Eindejaarsbarbecue 100 

     Onvoorziene kosten 212 

       

 3937     3937 
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Bijlage 3. Commissie- en Collectievenlijst 

 

Almanakcommissie  
Het merendeel van de verenigingen heeft een almanak en de FUF wil het uitbrengen van dit 

boekje ook graag tot een traditie maken. In de almanak kun je quotes, komische 

versprekingen van docenten, verslagen van uitjes of andere activiteiten en natuurlijk de foto’s 

van zowel de leden als de commissies en het bestuur vinden. Dit is niet alleen leuk voor nu, 

maar ook voor later om wat herinneringen op te halen van die 'goeie oude tijden'. Het is de 

bedoeling dat de almanak aan het einde van elk studiejaar uitkomt.  

 

Boekencommissie  
Het afgelopen studiejaar is het door de boekencommissie mogelijk gemaakt dat FUF leden 

10% korting krijgen op de buitenlandse studieboeken en 5% op de Nederlandstalige. 

Aangezien je als filosofiestudent veel boeken moet kopen, kunnen deze 

percentages behoorlijk schelen. Het is nu eindelijk voor elkaar, maar het is van belang dat we 

deze kortingen behouden. De boekencommissie draagt hier zorg voor en maakt ieder jaar 

pasjes aan voor de nieuwe leden, waarmee de korting verkregen kan worden.    

   

Carrièredagcommissie  
Deze dag wordt eens in de twee jaar gehouden in samenwerking met de faculteit. De dag 

wordt georganiseerd met als doel de filosofiestudent een beeld te geven over de 

mogelijkheden die je hebt na je bachelor- of masteropleiding. Alumni en docenten komen aan 

het woord, om de studenten te inspireren en informeren. Daarnaast zullen er kleine workshops  

gehouden worden. Op deze manier kunnen de filosofiestudenten ideeën opdoen t.o.v. hun 

carrière en wellicht zal dit een bepaalde onrust wegnemen. Dit jaar vind de carrièredag weer 

plaats, ongeveer halverwege het jaar.   

   

Cultuurcommissie  
Deze commissie zorgt ervoor dat wij in onze vrije tijd op een gezellige manier van kunst, 

muziek, theater etc. kunnen genieten. De commissie organiseert activiteiten van het bezoeken 

van een concert tot een bijeenkomst op culturele zondag en ideeën zijn altijd welkom. Deze 

commissie bestaat uit echte cultuursnuivers en zij trekken de leden mee in hun liefde voor de 

kunsten. Zo krijgt de filosoof de kans om zijn filosofische oog te laten glijden over een aantal 

culturele activiteiten.  

   

De Filosoof  
De Filosoof is een studieblad dat de afgelopen jaren nieuw leven is ingeblazen. De 

gemotiveerde redactie zorgt ervoor dat er elk jaar 4 á 5 interessante edities op onze deurmat 

komen te liggen. Elke uitgave heeft een ander thema, waar zowel studenten, docenten als 

andere filosofen voor schrijven. Naast de gewone edities, wordt elk jaar ook een bijzondere 

onderzoekseditie uitgebracht. De studenten hebben zelf ook de mogelijkheid kopij in te 

sturen. Het wordt gemaakt door filosofiestudenten, voor filosofiestudenten.    

   

Docentenetentje commissie  
Elk jaar wordt er voor de docenten een etentje georganiseerd. Tijdens deze avond wordt er 

door de studenten een uitgebreid diner gekookt voor de docenten. Dit is goed voor de 

verstandhouding tussen de student en de docent, geeft de docenten de kans om weer eens bij 

te praten en geldt als een manier om de docenten te bedanken.   
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Familie- of Amigodagcommissie  
De familiedag en de amigodag volgen elkaar jaarlijks op. Het afgelopen jaar vond de 

amigodag plaats, wat betekent dat dit jaar de familiedag zal zijn. Op deze dag kunnen ouders, 

broers en zussen van de filosofen een dagje meelopen op de faculteit. Ze krijgen een 

rondleiding op de Uithof en krijgen antwoorden op vragen als "Wat kun je nu eigenlijk gaan 

doen met deze studie?" Daarnaast zullen ze een college bijwonen en wellicht deel uitmaken 

van een discussie. Natuurlijk is er ook gelegenheid voor de studenten om elkaars familie te 

leren kennen onder het genot van een kop koffie of een borrel.   

   

Feestcommissie  
Het moge duidelijk zijn dat feesten noodzakelijk zijn voor een goed draaiende 

studievereniging. Feesten zorgen voor gezamenlijke gezelligheid, vaak onder mensen die 

elkaar ook weer in de collegebanken tegenkomen. FUF-feesten bevorderen zowel de sociale 

omgang van de studenten onderling als de docent-student relatie (zoals bij het Oktober- of 

Introfeest). Daarnaast bieden feesten ook de mogelijkheid met andere studieverenigingen 

samen te werken. Tenslotte geeft het studenten de kans zich bij deze commissie te voegen en 

zo ervaring op te doen wat het regelen van feesten betreft om zo tegelijk meer actieve FUF-

leden te werven. De feestcommissie heeft de vrijheid te besluiten over thematiek, locatie, 

muziek en de gehanteerde prijzen op feesten en kan daarin een hoop creativiteit kwijt. 

   

Galacommissie 
De galacommissie organiseert elk jaar in samenwerking met andere verenigingen een 

schitterend feest. Avondjurken, driedelige pakken, sigaren, whisky en een strenge etiquette: 

filosofen vanuit een andere hoek. Doordat dit een speciaal feest is, valt het niet onder de 

feesten van de feestcommissie. Zo was er het afgelopen jaar een live band met swingende 

muziek om het gala een extra boost te geven.  

   

Introductiecommissie  
Voor de nieuwe 1e-jaars wordt een zo leuk mogelijk introkamp op stelten gezet, zodat ze met 

goede moed aan de studie beginnen en al wat medestudenten hebben kunnen leren kennen. De 

introductiecommissie wordt voor eerstejaars door ouderejaars in elkaar gezet, en het gaat er 

natuurlijk om een zo leuk mogelijk kamp te organiseren! Tijdens het kamp is er ook een 

commissiemarkt, waar de studenten een beeld krijgen van de aanwezige commissies. Uit de 

afgelopen keren is gebleken dat er tijdens de intro veel actieve leden bij zijn gekomen. 

Behalve leuk is het ook belangrijk omdat de studenten voor het eerst kennis kunnen maken 

met de faculteit en haar studievereniging. (De commissie zal bestaan oudere-jaars studenten.)  

   

Kledingcommissie  
De kledingcommissie kiest en ontwerpt FUF-shirts zodat FUF-leden deze kunnen bestellen. 

Het afgelopen jaar zijn de eerste truien, polo's, shirtjes, boxers en slips verschenen. Vanwege 

grote belangstelling is het leuk om dit de komende jaren weer te doen, wellicht met een nieuw 

design en een uitbreiding van de collectie. Daarnaast is het de taak van de commissie om de 

leden nog de kans te geven om kleding bij te bestellen.   

   

Open podiumcommissie  
Deze commissie organiseert eens per jaar, zoals de naam al zegt: een open podium. Deze 

avond biedt de studenten en docenten een mogelijkheid om hun talenten te laten zien en op 

deze manier een andere kant van zichzelf te laten zien. Grenzen zijn er niet, van muziek tot 

toneel, poëzie of cabaret: alles is mogelijk! Zo werd er het afgelopen jaar ook een korte film 

getoond op de avond van het open podium.   
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Reiscommissie  
Een studiereis kan bij de FUF natuurlijk niet ontbreken. De afgelopen jaren is de studiereis 

een zeer geliefde activiteit geweest en wordt om die reden voortgezet. De reiscommissie zorgt 

voor een locatie, slaapplek, vervoer, dagindeling enz. Hierbij hoort een uitstapje naar de 

faculteit der filosofie ter plaatse, wat ook het studeren in het buitenland en de 

uitwisselingsprojecten bevordert. Leerzaam voor de studenten, leuk voor de FUF. De 

studiereis zal plaatsvinden in de week van 15 t/m 19 april, dit is een onderwijsvrije week.  

   

Sportcommissie  
Deze commissie wordt dit jaar opgericht, met als credo de stoffige filosoof gezond te houden. 

Denk bijvoorbeeld aan een middagje basketballen boven 'the basket', of sporten voor het 

goede doel. Onder de activiteiten die deze commissie zal organiseren, zal een sportdag vallen 

die samen met de andere studies binnen de faculteit Geesteswetenschappen wordt gehouden. 

Daarnaast zullen overige activiteiten aan de creatieve geesten van de commissieleden worden 

overgelaten. Mogelijke uitjes zijn bijvoorbeeld een dag zeilen, schaatsen of snowboarden.  

   

Toneelgroep  
Dit jaar wordt bij de FUF een toneelgroep opgericht. Alle expressieve creatievelingen komen 

in deze commissie bij elkaar om samen iets moois te produceren. Het is de bedoeling dat de 

toneelgroep een stuk in elkaar zet, die zij aan het einde van het jaar kunnen presenteren in het 

theater. Om er wat moois van te maken, zullen er regelmatig repetitieavonden en dergelijke 

zijn.   

   

Websitecommissie  
De FUF heeft een mooie website, maar deze vereist veel onderhoud. Daarnaast zijn we van 

plan om dit jaar wat veranderingen aan te brengen. Zo willen we ervoor zorgen dat er dit jaar 

een online smoelenboek komt op de site en dat het forum een nieuw leven wordt in 

geblazen. De site dient geschikt te zijn als interactief medium waarop studenten elkaar kunnen 

vinden.   

   

   

Tapcollectief Dit collectief bestaat uit leden die wel eens willen tappen op een feestje of op 

een gelegenheid als de introductie. Op deze manier kunnen er bij elke activiteit andere 

mensen tappen.   

   

DJ-collectief  
Dit collectief bestaat uit leden die interesse hebben in het draaien van plaatjes op feesten en 

wellicht de introductie. Elk feest krijgen een aantal aspirant-dj's de kans om hun draaitalenten 

te laten horen.  

   

Kookcollectief  
Voor alle kookliefhebbers bestaat dit collectief. De mensen die deel uitmaken van dit 

collectief kunnen gevraagd worden om te koken op bijv. de intro en het docentenetentje.  

   

Fotocollectief 
Gedurende het hele jaar organiseert de FUF leuke en interessante activiteiten. Het is heel leuk 

voor de leden als deze activiteiten worden vereeuwigd via het fototoestel. De 

fotografen kunnen na elke activiteit hun foto's naar de websitecommissie sturen, waarna ze op 

de site zullen verschijnen.    
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Bijlage 4. Structuur van Samenwerkingsverband voor Studieverenigingen Filosofie 

 

 

Inleiding 
 

Het samenwerkingsverband voor Studieverenigingen Filosofie (SSF) is het resultaat van de in 

2007 geïntensiveerde contacten tussen de studieverenigingen STUFF, FUF en Ideefiks.  De 

SSF hangt tevens samen met de succesvolle organisatie van een congres in Groningen, The 

Philosophers’ Rally. 

 The Philosophers’ Rally werd in april 2007 in Groningen door een drietal 

filosofiestudenten georganiseerd. Het STUFFbestuur voelde zich direct bij dit congres 

betrokken. De Rally werd door drie van haar leden georganiseerd (alhoewel op eigen 

initiatief), veel van haar leden waren op een andere manier bij het evenement betrokken en de 

vereniging leverde een bijdrage aan het werven van vrijwilligers en de promotie van het 

congres. Bij het STUFFbestuur groeide het idee om van dit congres een terugkomend 

evenement te maken; de organisatie van de Rally hoopte eveneens op een herhaling van de 

Rally en liet merken dat zij STUFF zou aanmoedigen wanneer zij deze taak op zich zou 

nemen. 

 Twee maanden voordat het congres plaatsvond, werden de contacten tussen STUFF, 

FUF en Ideefiks geïntensiveerd en werd de wil tot samenwerking geuit. Het concept van een 

samenwerkingsorgaan ontbeerde echter nog substantie. Later in dat jaar stelde STUFF voor 

een samenwerkingsverband op te richten, dat onder andere gericht zou zijn op de jaarlijkse 

organisatie van de Philosophers’ Rally en uiteindelijk tot doel zou hebben de belangen van de 

Nederlandse studieverenigingen filosofie te behartigen. 

 Het voorstel werd geconcretiseerd en op basis van de reeds gelegde contacten vond er 

snel overleg plaats. Daarvoor was reeds naar aanleiding van de Rally bij FUF de wens 

ontstaan een dergelijk evenement ook in Utrecht te organiseren. In deze omstandigheden 

konden de plannen snel uitgroeien tot de oprichting van de Stichting voor Studieverenigingen 

Filosofie. 

 

 

§ 1  Doelstellingen en taken 

 

Algemeen 
SSF heeft tot doel de samenwerking tussen de betrokken verenigingen te verzorgen en 

gemeenschappelijke belangen te behartigen. 

 

 Toelichting 

Genoemde belangen kunnen worden behartigd door de gemeenschappelijke 

organisatie van activiteiten of door het uitdragen van een gemeenschappelijk 

standpunt ten opzichte van andere instanties.  

 

Specifiek  
SSF draagt (onder andere) zorg voor de jaarlijkse organisatie van The Philosophers’ Rally en 

waarborgt de continuïteit van het congres. 
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§ 2  De structuur van SSF
1
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 De structuur is hier uitgebeeld met betrekking tot de Philosophers’ Rally. Deze structuur kan 
echter in algemene zin opgaan. Dat wil zeggen: ‘Rallycommissie’ kan worden vervangen door 

‘Evenementcommissie’ en ‘Rally-commissaris’ kan worden vervangen door ‘evenement-
commissaris’. 
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§ 3  Het bestuur van SSF 

 

Samenstelling 

• Het bestuur van iedere betrokken vereniging wordt in het bestuur van SSF 

vertegenwoordigd. 

• Een bestuurslid van SSF is normaal gesproken een bestuurslid van zijn/haar
2
 

vereniging. Hij kan echter ook door zijn verenigingsbestuur worden 

aangewezen om het bestuur en het algemene belang van zijn vereniging te 

vertegenwoordigen. 

• Een bestuurslid van SSF kan door zijn eigen vereniging (bestuur of leden) uit 

het SSFbestuur worden gezet.  

• Tevens kan een bestuurslid door een unaniem besluit van de andere 

bestuursleden uit het bestuur worden verwijderd, mits dit besluit tijdens twee 

opeenvolgende vergaderingen wordt genomen. In dit geval kan de 

desbetreffende vereniging slechts opnieuw vertegenwoordigd worden in het 

SSFbestuur, wanneer de meerderheid van de nog zittende bestuursleden dit 

wenselijk vinden. 

 

Taken algemeen 

• Het bestuur is verantwoordelijk voor de samenwerking tussen de betrokken 

studieverenigingen. 

• Het bestuur bedeelt de organisatie van de Rally aan één van de verenigingen 

toe. 

• Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het goed verlopen van het centraal 

overleg.  

• De bestuursleden van SSF worden te allen tijde in staat gesteld hun vereniging 

te vertegenwoordigen tijdens het centraal overleg, wat het onderwerp van 

gesprek ook mag zijn. 

 

Taken specifiek 

• Er zijn ‘gewone bestuursleden’ en bestuursleden die de functie voorzitter, 

secretaris of penningmeester vervullen (in het geval van drie 

studieverenigingen zijn er normaal gesproken geen gewone bestuursleden). 

• De functies worden naar inzicht van het nieuwe bestuur verdeeld. Daarbij 

gelden echter een aantal standaardprocedures. De vereniging die de Rally 

organiseert, levert normaal gesproken het daarop volgende jaar de voorzitter. 

De penningmeester mag niet de vereniging vertegenwoordigen die de Rally 

organiseert 

o De voorzitter bereidt de vergaderingen van het bestuur en van het centraal 

overleg voor en zit deze ook voor. Hij draagt er zorg voor dat kwesties 

waaraan één of meerdere verenigingen belang hechten worden besproken 

en dat het centraal overleg zijn coördinerende en controlerende functie kan 

vervullen. 

o De secretaris ontvangt alle binnenkomende post. Hij stelt de voorzitter 

hiervan op de hoogte. Hij kan organisatie-specifieke post direct doorsturen 

naar de organisatie van de Rally. Daarnaast schrijft de secretaris de notulen. 

o De penningmeester leidt het opstellen van de begroting  en draagt de 

verantwoordelijkheid voor het beheer van het budget van SSF. Dit laatste 

                                                
2
 Voor ‘hij’ en ‘zijn  kan in het vervolg respectievelijk ‘zij’ en ‘haar’ worden gelezen. 
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betekent ook dat hij het financiële gedrag van de organisatiecommissie 

waarneemt (deze commissie beheert (een deel van) het budget van SSF). 

Ten slotte is hij verantwoordelijk voor de afrekening. 

 

 

§ 4 De Rallycommissie  

organisatiecommissie en satellietcommissies 

 

De Rallycommissie 

• De Rallycommissie bestaat uit de organisatiecommissie en de 

satellietcommissies.  

• De organisatiecommissie en de satellietcommissies zijn zowel commissies van 

een van de studieverenigingen als ook onderdeel van de Rallycommissie van 

SSF. 

 

De organisatiecommissie 

• De organisatiecommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de 

Philosophers’ Rally. 

• De voorzitter en de penningmeester van de organisatiecommissie nemen als 

Rallycommissarissen deel aan het centraal overleg.  

• De organisatiecommissie kan in het organiseren van het congres een beroep 

doen op satellietcommissies. 

 

De satellietcommissie
3
 

• Alle verenigingen leveren een satellietcommissie, met uitzondering van de 

vereniging waaraan de organisatiecommissie is verbonden. Deze commissie 

heeft wel Rally-specifieke taken.
4
 

• De activiteiten van de satellietcommissie worden door de 

organisatiecommissie gecoördineerd. De satellietcommissies hebben hierbij 

geen bepalende, maar slechts een (adviserende en vooral) uitvoerende functie. 

• De satellietcommissie verzorgt de promotie van het congres en de 

kaartverkoop aan de leden van de vereniging waaraan zij is verbonden. 

Wanneer de organisatiecommissie dit in het belang van de organisatie acht, 

kan de satellietcommissie ook sprekers voor het congres regelen op de faculteit 

of universiteit waarbinnen zij actief is.  

• Eén lid van iedere satellietcommissie neemt als Rallycommissaris deel aan het 

centraal overleg van SSF en is het aanspreekpunt voor de 

organisatiecommissie. 

• De satellietcommissies kunnen adviezen geven en zowel nalatigheden in de 

coördinatie, alsook eventuele onduidelijkheden of onjuistheden in de plannen 

van de organisatiecommissie in centraal overleg ter sprake brengen en 

bekritiseren. 

 

                                                
3
 Wanneer SSF belang hecht aan de organisatie van andere evenementen, dan geldt normaal gesproken dezelfde 

structuur. Zie noot 1. 
4
 Het is niet nodig dat deze commissie binnen de vereniging de naam ‘satellietcommissie’ krijgt. De beschreven 

taken kunnen ook door een commissie worden uitgevoerd die binnen de eigen vereniging ook andere zaken op 

zich neemt en al onder een andere naam bestaat. Voor het gemak zal binnen SSF echter naar deze commissie met 

de term ‘satellietcommissie’ worden verwezen.  



Beleidsplan FUF Bestuur 2007/2008 22 

§ 5  Het Centraal Overleg 

 

Samenstelling 

• De commissarissen en de bestuursleden nemen deel aan het centraal overleg. 

• Het bestuurslid moet altijd in staat worden gesteld zijn vereniging te 

vertegenwoordigen tijdens het centraal overleg, wat het onderwerp van gesprek 

ook mag zijn. 

• De commissaris vertegenwoordigt een organisatiecommissie of een 

satellietcommissie. 

• De commissaris heeft alleen zitting, wanneer het onderwerp van overleg het 

evenement is, waar hij zich uitvoerend mee bezig houdt. De 

Rallycommissarissen hebben bijvoorbeeld alleen zitting, wanneer het overleg 

de Rally betreft. 

• De vereniging die de Rally (of het desbetreffende evenement) organiseert 

zendt twee Rallycommissarissen naar het centraal overleg, te weten de 

voorzitter en de penningmeester van de organisatiecommissie. 

• De verenigingen die de Rally niet organiseren, zenden idealiter een 

Rallycommissaris, die de Rallysatelliet vertegenwoordigt, naar het centraal 

overleg. 

• De leden van de organisatie- of satellietcommissie die niet deelnemen aan het 

centraal overleg, zijn wel leden van de Rally-commissie. Zij worden tijdens het 

centraal overleg vertegenwoordigd door de Rallycommissarissen. 

 

Functie 

• Het centraal overleg dient een stimulerende, coördinerende en controlerende 

functie te vervullen. 

• Tijdens het centraal overleg presenteert de organisatiecommissie haar plannen 

en vorderingen. 

• De organisatiecommissie kan het centraal overleg gebruiken in het belang van 

de coördinatie van de organisatie. 

• De commissarissen van de organisatiecommissie of de satellietcommissie 

kunnen tijdens het centraal overleg en door het bestuur in het bijzonder worden 

aangesproken op hun verantwoordelijkheden, wanneer zij deze niet op zich 

nemen, dat wil zeggen, wanneer zij niet hun toegezegde bijdrage aan de Rally 

of een ander evenement leveren. 

• Het bestuur kan door de andere deelnemers aan het centraal overleg worden 

aangesproken op zijn verantwoordelijkheid, wanneer het niet voldoende ruimte 

biedt voor overleg of de evenementcommissie (zoals de Rallycommissie) te 

weinig bevordert in haar bezigheden. 

 
De deelname 

• De plaats van de vertegenwoordigers van satellietcommissies en de 

SSFbestuursleden in het centraal overleg wordt normaal gesproken door een 

ander van dezelfde vereniging overgenomen op het moment dat de vereniging 

van genoemde betrokkenen aanvangt met een volgend verenigingsjaar. 

• Eventueel kan iemand een functie ook langer blijven vervullen, wanneer het 

zittende bestuur van zijn vereniging hem daartoe uitnodigt.  

• De Rallycommissarissen die de organisatiecommissie vertegenwoordigen 

nemen deel aan het centraal overleg gedurende de organisatieperiode die met 
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betrekking tot een bepaald evenement nodig wordt geacht. De 

organisatieperiode van de Rally loopt vanaf juni van het jaar van aanvang tot 

en met april/mei van het daaropvolgende jaar. 

 

 

§ 6  Het bestuur van SSF en de Rallycommissie
5
 

 

Het bestuur en de organisatiecommissie 

• De commissie en de vereniging die zorg dragen voor de organisatie van de 

Rally, hebben de organisatie toebedeeld gekregen onder de toezegging zorg te 

dragen voor het slagen van het evenement en de succesvolle voortzetting van 

de Rally. Alhoewel de organisatiecommissie en de daaraan verbonden 

vereniging grotendeels vrij zal worden gelaten in het opstellen van hun 

plannen, heeft de organisatiecommissie ten opzichte van het SSFbestuur de 

verantwoordelijkheid de Rally overeenkomstig de hierbij gecreëerde 

verwachtingen (en vanzelfsprekend volgens de basisprincipes van de Rally
6
) te 

organiseren. 

• De organisatiecommissie is gedeeltelijk verantwoordelijk voor het beheer van 

de website en het Rally-budget van SSF. Idealiter wordt dit budget in het 

startjaar 2007 gecreëerd doordat iedere betrokken vereniging minimaal 

driehonderd euro inlegt. Genoemde budget zal voornamelijk dienen als 

startkapitaal van de organisatiecommissie. 

• De leden van de aan SSF verbonden verenigingen krijgen korting op de 

toegangskaarten voor het congres. 

 

Het bestuur en de satellietcommissies 

• De satellietcommissies en de daaraan verbonden verenigingen hebben 

eveneens toegezegd bepaalde Rally-specifieke taken uit te voeren. Voor het 

uitvoeren daarvan zijn zij verantwoording schuldig aan de leden van het 

centraal overleg en uiteindelijk aan het SSFbestuur. 

 

 

§ 7   De Basisprincipes van de Philosophers’ Rally
7
 

 

Doelstellingen 

• Een kwalitatief hoogstaande bijeenkomst voor filosofen met een internationaal 

karakter, waar ontmoeting en discussie centraal staan. 

• Ontmoeting met filosofen en filosofiestudenten van andere Nederlandse 

Universiteiten 

• Ontmoeting met filosofen en filosofiestudenten uit het binnen- en buitenland, 

vooral van universiteiten waarmee reeds banden bestaan of graag worden 

aangegaan, zodat (internationale) contacten verstevigd worden. 

• Geen algemeen thema, maar wel: 

                                                
5
 Wanneer SSF belang hecht aan de organisatie van andere evenementen, dan geldt met betrekking tot deze 

evenementen normaal gesproken dezelfde structuur. 
6 Zie voor deze basisprincipes § 7. 
7
 De inhoud van deze paragraaf is voor het grootste gedeelte ontleend aan een document dat door de eerste 

organisatiecommissie (Hermien lankhorst, Freija Brouwer en Gili Yaron) is opgesteld. 
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o Veel verschillende onderwerpen en veel verschillende benaderingen, zodat 

bezoekers kunnen kiezen voor onderwerpen uit het eigen vak- of 

interessegebied, of juist voor onbekend terrein. 

• Niet alleen docenten, Aio’s en Postdocs een kans geven om een idee te 

presenteren op een congres, maar ook studenten. 

• Presentaties kunnen van heel algemeen tot zeer specialistisch zijn. Het mogen 

nieuwe verhalen zijn die kunnen worden getoetst aan een kritisch publiek, 

maar ook al langer bestaande ideeën zijn welkom. 

 

Vorm  

• Plenaire lezingen en parallelle sessies met workshops. 

• Voertaal: voornamelijk Engels, maar Nederlands mag eventueel ook (aanbod 

in Engels moet groot genoeg zijn wanneer we buitenlandse gasten willen 

uitnodigen). 

• Ruimte voor discussie na elke lezing. 

 

Sprekers 

• Filosofen uit binnen- en buitenland. 

• Aio’s/Postdocs uit binnen- en buitenland. 

• Studenten uit binnen- en buitenland. 
 

 


