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Agenda            
❖ Welkomstwoord 
❖ Agenda vaststellen 
❖ Mededelingen bestuur 
❖ Mededelingen RVA 
❖ Mededelingen kascommissie 
❖ Goedkeuring van de notulen 
❖ Doorloop van het jaarverslag 2014-2015 
❖ Doorloop van het beleidsplan 2015-2016 
❖ Doorloop van het beleidsplan tegenbestuur 
❖ Stemming/ Bekendmaking 
❖ Overdracht 
❖ W.v.t.t.k. 
❖ Rondvraag 
❖ Sluiting !

Welkomstwoord           
Lucas van Opstal   : Ik zou graag willen beginnen door jullie hier allemaal te verwelkomen. En 1

dan is de vergadering met deze hamerslag geopend. Nogmaals van harte 
welkom allemaal. Ook leuk dat het kandidaatbestuur er is. We missen alleen 
Lars nog, maar die kan er elk moment aan komen. Ik hoop dat we er een leuke 
vergadering van kunnen maken.  !

Agenda vaststellen          
L  : Dan zou ik nu graag de agenda gaan vaststellen. Ben ik verstaanbaar? Ook 

voor Albertjan helemaal achterin? Goed, zijn er nog opmerkingen over de 
agenda? 

Floris Ferwerda  : Ik ben vergeten een hardcopy te pakken, waar liggen die? 
L  : De vooraf ingediende agendapunten zullen worden besproken tijdens het 

jaarverslag danwel het beleidsplan, als het onderwerp zich aandient.  
  
Mededelingen bestuur          
L : Dan heb ik vervolgens nog een paar huishoudelijke mededelingen. Als eerst 

wil ik even stilstaan bij de vorige ALV. Deze was, zoals jullie weten, niet 
geheel succesvol. Het was erg rumoerig en er was veel afleiding. Beheers 
jezelf dit keer een beetje en sta stil of jou bijdrage ook echt een zinvolle 
bijdrage is. Verder wil ik zoveel mogelijk het kandidaatbestuur de kans en tijd 
geven om hun beleidsplan te presenteren. Daarom wil ik hun uiterlijk acht uur 
laten beginnen. Dit betekent dat het jaarverslag zo efficiënt mogelijk 
besproken zal moeten worden. Het laatste punt is de vraag of jullie al je afval 
in de afvalzakken zouden willen doen, dit scheelt opruimen aan het einde van 
de avond. Dan zou ik nu graag Jan Willem Damkot naar voren willen roepen 
om wat te komen vertellen namens de Raad van Advies.  

*Bas Keuning komt binnen, applaus vanuit de zaal* !
Mededelingen RVA          
Jan Willem Damkot  : Goedenavond. Ik heb eigenlijk maar één korte mededeling. Ik ben de 

voorzitter van de Raad van Advies en onze functie is om het bestuur gevraagd 
en ongevraagd te adviseren over hun beleid en beslissingen. Dit gebeurt vooral 
vooraf aan ALV’s. Daarnaast zijn we er ook voor de leden. Stel je hebt iets wat 
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niet met het bestuur besproken kan worden, omdat je ruzie met ze hebt ofzo, 
ben je ook bij ons welkom. Dat was alles. !

Mededelingen kascommissie         
L    : Dan is er nu ruimte voor mededelingen van de kascommissie. Tom? 
Tom Bouwman : Ja wacht even, ik was net bezig. Het is hier best wel warm. Oké. Hoi. Ik ben 

van de kascommissie. Ja, inderdaad, dubbele pet want ik zit ook al in de raad 
van advies. Naast mij zitten ook Maarten Sesink en Jojanneke in de 
kascommissie. Wij hebben twee weken geleden de financiële administratie 
van de FUF gecontroleerd. Eerst hebben we gekeken naar of alles wat in de 
administratie staat klopt met de bonnen, daarna hebben we gekeken of dit ook 
klopt met de daadwerkelijke transacties. Hier zijn meerdere constateringen 
uitgekomen. Ten eerste zijn alle probleempunten die we noemen bij de 
halfjaarlijkse ALV verholpen. Ten tweede is er één foutieve overmaking van 
91 euro gedaan. Dit kwam door een fout in de ledenadministratie. Dit geld is 
nog niet terug maar daar wordt momenteel heel hard achteraan gegaan. Dit 
kun je als het goed is ook terug zien op de balans. We hebben ook nog een 
cola-bon gevonden, waarbij een verkeerd bedrag was overmaakt. De bonus 
was namelijk niet meegerekend waardoor de onbebonuste prijs was 
overgemaakt. Die persoon heeft dus winst gemaakt op het halen van cola. Het 
ging om veertig cent. Daarnaast is er ook een vijftal keer naast de cola een 
plastic tas gedeclareerd. Dan nu een wat serieuzer punt waar ik wat langer bij 
stil wil staan. Het is toch zeker een tiental keer voorgekomen dat de bon miste. 
Dit is vooral gebeurd als er met de FUF-pinpas werd betaald. Zonder bon 
kunnen we echter niet controleren of dat geld ook daadwerkelijk aan cola is 
uitgegeven. Er waren wel geschreven bonnetjes, maar eigenlijk is dat niet 
genoeg. Dit waren de mededelingen, doe ermee wat je wil. Doei. !

Goedkeuring van de notulen         
L    : Dan wil ik nu graag een blik werpen op de notulen. Zijn er opmerkingen? 
Jetze Zoethout  : Ik zou graag één rectificatie willen doen over mijn ingediende agendapunt. 

Dit ging om de nomenclatuur discussie, niet de nomencultuur discussie. 
Overigens mag dat aan elkaar geschreven worden, net als tyfuslelijk op pagina 
tien. 

Gaby de Jong  : Op pagina twaalf staat ‘’Gaby de Jonge’’. Zo heet ik niet. !
Doorloop van het jaarverslag 2014-2015       
Spelling-, grammatica- en opmaakcheck 
L  : Dan kunnen we nu door naar het doorloop van het jaarverslag. Allereerst wil 

ik jullie wat tijd geven voor opmerkingen over spelling, grammatica en 
opmaak. Want daar houden jullie zo van. 

Jetze Zoethout  : Op pagina acht staat brainstorm sessie en op pagina elf staat steenvast. Maar 
het was over het algemeen vrij goed moet ik zeggen. Oh en op pagina 27 staat 
kamvuuravond. 

*Jonathan Steinebach applaudisseert in zijn eentje* 
Tom Bouwman  : Het lijkt alsof het verslag meerdere lettertypes heeft. Pagina vier lijkt heel 

anders dan de rest. Ik kan dat niet zo goed aan. 
Gaby de Jong  : Ja ook de paginanummers lijken anders. 
Tom Bouwman  : Hebben jullie hier ook nog iets inhoudelijks mee bedoeld? 
L   : Als je het verslag pagina voor pagina leest, heb je er geen last van. 
Clint Verdonschot  : Op pagina negen staat Stichtste Taveerne. 
L    : Ik zal me vanavond persoonlijk excuseren bij de barman.  !
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Inhoudsopgave 
- !
Voorwoord 
- !
Inleiding 
- !
Reflectie doelstellingen algemeen 
L  : Joost, hier is jouw ingediende punt op van toepassing. Kom je het even 

toelichten? 
Joost van der Putten  : Aangenaam, ik ben Joost. 
*zaal roept ‘’hoi Joost’’ en applaudisseert* 
Joost van der Putten : Ik heb een punt ingediend over de vervroegde ALV en over een mogelijke 

nog verdere vervroeging. Ik ben van mening dat het introkamp dit jaar geleden 
heeft onder het feit dat de ALV naar voren is geschoven. Er zitten namelijk 
veel huidig en kandidaat bestuursleden in de commissie en zij waren erg druk 
met RVA-vergaderingen en deadlines van verslagen. Ik denk dat het introkamp 
daardoor gehinderd is. Dus zou ik willen voorstellen om dit beter te 
stroomlijnen of de ALV nog verder naar voren te plaatsen. 

L : Joost, dankjewel voor dit punt. Het klopt inderdaad dat het voor sommige 
commissie leden een grotere werklast was dan gebruikelijk. Ik heb het hier 
over gehad met de andere introcommissieleden en ik geloof dat niemand van 
ons merkbaar een overbelasting heeft ervaren. Dus als je specifieke punten 
hebt van waar het fout is gelopen, dan nodig ik je uit ze voor te leggen. 

Joost van der Putten  : Misschien is het nog verder vervroegen van de ALV te hard gezegd maar het 
moet in ieder geval gestroomlijnder. 

Clint Verdonschot  : Ik heb een toevoeging die misschien uitbloedt in een punt. Volgens mij staat 
het niet vast dat er een huidig en kandidaat bestuurslid in de commissie moet 
zitten. Je zou erover na kunnen denken om het kandidaatbestuur een minder 
actieve rol te geven in het organiseren van het introkamp. 

Tom Bouwman  : maar het probleem is ook dat de introcommissie al gevormd is voordat het 
kandidaatbestuur gevormd is.  

Jan Willem Damkot  : Als ik het goed begrijp is de deadline van het inleveren van de stukken een 
probleem. We kunnen ook de deadlines aanpassen? 

Clint Verdonschot  : Je bedoelt eerder? 
Jan Willem Damkot  : Ja. 
Max Velner  : Ik denk dat het wel een toegevoegde waarde heeft om kandidaat 

bestuursleden in de introcommissie te hebben. Het is goed voor hun bestuur 
als ze bekend zijn voor de nieuwe eerstejaars. 

Rob ter Haar  : Op zich is het nog steeds geen probleem om wel bekend te zijn bij de 
eerstejaars maar niet in de commissie te gaan.  

L : Nou, de introcommissie wordt wel met naam en toenaam bekend gemaakt, 
andere mensen die rondlopen op het kamp minder. 

Julian Boer  : Ik heb ook wel gemerkt dat ik het chill vond om het kandidaatbestuur te 
leren kennen. Want jullie zijn toch niet echt míjn bestuur. Bot of minder bot 
gezegd, maar voor de rest ga ik jullie niet meer zien bij de FUF als bestuur. 

Fabian Hoekman  : Joost zijn punt is meer organisatorisch van aard. Organisatorisch is het 
moeilijk. Je kunt bijvoorbeeld het kandidaatbestuur wel mee laten doen aan 
alle activiteiten, maar ze dan gewoon niet betrekken bij het organiseren.  

L : Ik denk niet dat het voor een introcommissie fijn is om dood gewicht te 
hebben. Maar ik wil even terug naar wat Jan Willem zei. De vakantie is 
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inderdaad ruim genoeg om de deadlines wat eerder te doen. Als dat goed 
genoeg wordt gepland is het goed te doen. 

Marloes Biel : Ik denk dat het eerder stellen van de deadlines inderdaad zou kunnen helpen. 
Dit jaar moesten we natuurlijk ook allemaal wennen aan de nieuwe datum van 
de ALV. Ik heb er zelf trouwens ook geen problemen mee gehad. 

Lily de Waal : Je kunt niet echt zeggen dat je er geen problemen mee hebt gehad want jullie 
stukken zijn te laat ge-upload. Dus blijkbaar lukte het niet. 

Wijcher van Dijk  : Dat kwam omdat er nog veranderingen doorgesproken moesten worden en 
aangepast moesten worden. Ik denk dat we het uiteindelijk wel goed hebben 
aangepakt. Maar goed, we waren wel te laat ja. 

L  : Laten komende besturen en komende introcommissies hier een les uit 
trekken. Als het moet genoeg aandacht gepland wordt, zou er geen sprake 
moeten zijn van een structureel probleem. 

Fieke Wouters  : Joost heeft blijkbaar toch een probleem ervaren. Jullie zeggen dat het niet 
aan de bestuursdeadlines ligt, dus dan ligt het blijkbaar ergens anders aan. Dan 
wil ik wel bespreken waar het dan wel aan ligt. 

L  : Ik als voorzitter van de introcommissie heb nauwelijks problemen 
ondervonden en ik denk dat we geslaagd zijn in al onze doelen. 

Rob ter Haar : hoe dan ook is het goed om dit alles met de commissie te bespreken en te 
evalueren. Zet het in het witboek.  

Jonathan Steinebach  : Ik wil graag een datum vaststellen voor de nieuwe deadlines. Twee weken 
eerder? 

Tom Bouwman : Ik ben heel erg tegen het stellen van nieuwe deadlines. De deadline is 
gewoon twee weken van te voren. Als je dit naar vier weken van te voren 
verplaatst zodat je misschien de twee weken van te voren net haalt, is het 
zelfde als gewoon een deadline twee weken van te voren.  

L  : Goed, zijn er verder nog opmerkingen over doelstellingen algemeen? 
Rob ter Haar : Ja, je zegt in het verslag dat de inwerkperiode en het plannen van activiteiten 

goed is gegaan met het verplaatsen van de ALV. Toch zijn er minstens vier 
activiteiten verplaatst naar het volgende collegejaar. Hoe kan dit? 

L : Dat kwam in alle gevallen door problemen in de commissies. Het had niks te 
maken met het verplaatsen van de wissel of de planning daarvan. 

Rob ter Haar : Dat snap ik dus niet. Hoe kan het niet aan de planning liggen? Dan is het 
toch gewoon niet goed gepland? 

Giordano Ierna : Wat Lucas zegt is dat het niet komt door het verplaatsen van de ALV dat deze 
activiteiten niet doorgingen, maar dat het komt door problemen in de 
commissie. Het heeft een andere oorzaak. 

Tom Bouwman : Je praat wel over aanpassingen die zijn gedaan met betrekking tot het 
verplaatsen van de ALV. Welke aanpassingen? 

L : Het inwerken van het bestuur moest dit jaar wat anders verlopen en de 
verslagen moesten al in de vakantieperiode geschreven worden. Ook hebben 
we ons bezig gehouden met het goed laten verlopen van het plannen van een 
kick-off activiteit. 

*Naomi Mak en Guido Freriks komen binnen, groot applaus* 
Max Velner : Door het vervroegen van de ALV kunnen er ook eerder nieuwe commissies 

gevormd worden en dus kunnen er ook weer eerder nieuwe activiteiten 
gepland worden door het kandidaatbestuur. Dat is chill. 

Peter van Belkom  : Ik zou graag een verhelderende vraag willen stellen. Er staat hier dat het 
functiewitboek van de penningmeester is gemoderniseerd. Ik zou graag willen 
weten wat de rol van de FUF is in relatie tot moderniteit. 

Robin Wisse  : Mijn witboek bestond nog niet en dat bestaat nu wel. 
Tom Bouwman : Welke stappen hebben jullie tot nu toe ondernomen om de statuten aan te 

passen? 
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L : we hebben ten eerste geconstateerd dat we niks hebben aan VIDIUS-
rechtshulp. We hebben nu misschien een maas in de statuten gevonden 
waardoor we ze zouden kunnen aanpassen. Dit houdt in dat we een gedeelte 
van onze leden tijdelijk erelid maken. De legaliteit hiervan wordt nu 
uitgezocht. 

Jetze Zoethout : Is het niet zo dat maar een bepaald percentage erelid mag zijn? 
L : Dat wordt dus nu uitgezocht. 
Giordano Ierna : Ik wil alvast nu stemmen voor de motie dat David Dijkzeul geen erelid wordt 
*applaus* 
L : Motie aangenomen. !
Reflectie doelstellingen verdiepend 
L   : Dan nu graag aandacht voor de doelstellingen verdiepend. 
Clint Verdonschot : Ik heb een vraag aan de ALV. Mocht die scriptieplank er ooit komen, is 

iemand dan van plan ooit een scriptie te lezen in het hok, terwijl je dit ook 
gewoon via Igitur kunt doen? 

Jojanneke Vervloet : Ja, ik hou er van om dingen op papier te lezen. 
Wijcher van Dijk : En dan hoef je het niet zelf uit te printen. 
Bas Keuning : En je komt op dingen die je misschien zelf niet had gevonden. 
Filip Ferenc : Ik heb een vraag aan Clint. Waarom zou er geen scriptieplank moeten 

komen? 
Clint Verdonschot : Je mag het wel doen maar ik vind het een raar een overbody plan. 
Filip Ferenc : Het is weinig moeite. 
Tom Bouwman : Je zegt dat het weinig moeite is maar het wordt al vier jaar beloofd en het is 

nog nooit uitgevoerd, waarom dan? 
Jetze Zoethout : Misschien kun je er beter iemand van buiten het bestuur op zetten, maar ik 

vind dit sowieso meer een vraag voor het KB. 
Gaby de Jong : Ik heb twee vragen. Ten eerste over de scriptieplank: vragen jullie alleen 

scripties van mensen binnen de FUF? Want ik ken genoeg mensen die dat wel 
zouden willen. 

Lily de Waal : Dit is nog steeds een KB-ding. 
Gaby de Jong : Oké, tweede vraag. Er staat dat er een docentencafé éxtra is geweest, volgens 

mij is dat niet zo toch? 
Jonathan Steinebach : Aanvankelijk was er sprake van een x hoeveelheid docentencafés. Op een 

gegeven moment was er 1 geweest en toen hoorde ik dat dat de laatste zou zijn 
omdat het geld al op was. Vervolgens kwam er toch nog een en toen was ik 
heel blij. Vandaar dat daar extra staat. Omdat ik heel blij was. !

Reflectie doelstellingen ontspannend 
Jetze Zoethout  : Iets is hier niet helemaal coherent. Eerst staat er dat de banden met andere 

verenigingen goed genoeg zijn om gemakkelijk samen feesten te organiseren 
en later stat er dat de communicatie met andere verenigingen moeilijk en 
langzaam ging. 

Max Velner : Ik bedoelde hiermee dat de banden over het algemeen vriendschappelijk 
genoeg zijn om feesten te organiseren. Alhoewel de FUF niet heel erg bekend 
staat als een leuke vereniging om feesten mee te geven, wat ik zelf ook niet 
snap. Wat ik zeg over het communiceren heeft geen betrekking op de 
vriendschappelijkheid maar gaat over de daadwerkelijke communicatie. 
Bijvoorbeeld doodles invullen, berichten lezen, dat is meer de inzet van de 
verenigingen onder elkaar. 

Filip Ferenc : Ik heb een vraag over de Gangmakers, omdat ik me daar nog steeds een 
beetje verbonden mee voel. Er staat hier dat er in november een feest komt, 
maar in het beleidsplan van de KB worden de Gangmakers helemaal niet 
genoemd. Wordt dit wel goed overgedragen?  
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Max Velner : Ik weet niet waarom dat niet genoemd is. Er is in ieder geval 25 november 
een feest gepland, en dat is een Gangmakers-feest. Roger gaat namens de FUF 
in de Gangmakerscommissie. !

Reflectie doelstellingen financieel 
Robin Wisse   : Zijn er vragen? 2

Rob ter Haar : Er staat dat het aanvragen van fondsen goed ging en dat we tegelijkertijd 
verrast waren over dat we geld kregen, hoe kan dit? 

R : Hiermee bedoelde ik dat we in de begroting niet op het geld gerekend hadden 
zodat de activiteit niet afhankelijk was van de fondsen. 

Guido Freriks : Ik herinner me dat ten tijde van de organisatie van de reis anders. Er was toch 
juist wél gerekend op dat fondsengeld? 

R : Die stress lag aan de deadline voor het inleveren van het verzoek, maar we 
rekenenden niet op het geld. Dan, vragen over de balans? 

Tom Bouwman : Hebben we voor 186 euro aan collegeblokken liggen? 
R : Ja, er zijn er afgelopen jaar ongeveer tien verkocht. Ze kosten drie euro en 

zijn te koop in het hok. 
Richard Vink : Hoe ben je tot je bedrag van Algemene Voorzieningen gekomen? 
R : Er is een verschil tussen de powerpoint en het verslag omdat de powerpoint 

de ge-updatete versie laat zien. Ja, hoe ik aan dat bedrag kom. Nou, druk op 
een knop in Gnucash en dit komt er uit, dus als het goed is klopt het gewoon. 
Leg me in de pauze maar even uit wat er gek aan is. Vorige keer werd 
trouwens gevraagd om de inkomsten van de fondsen, dus die heb ik er nu bij 
gezet. 

Floris van Houten  : Ik denk dat de reserveringen hier niet thuishoren. Dat zijn technisch gezien 
geen inkomsten.  

R : Oke, Michiel, volgend jaar graag niet zo doen dan. 
Gaby de Jong : Ik wil eigenlijk nog even vragen hoe het ging met het aanvragen van die 

fondsen. 
R : Fondsen aanvragen is niet veel werk maar het is altijd weer spannend om te 

zien wat er uit komt. Zo hebben we voor het lustrum bijvoorbeeld 900 
gevraagd en 80 gekregen. Het is heel grillig. 

Peter van Belkom : Het Descartesfonds staat er niet bij terwijl we die voor het symposium van 
het lustrum wel hebben gekregen. 

R : Ja dat klopt, dat geld heb ik nog niet binnen en daar heb ik je over gemaild. 
Tom Bouwman : Wat is precies het verschil tussen fondsen en sponsors? 
R : fondsen gaan via een vast aanvraagformulier en sponsors krijgen we binnen 

door bijvoorbeeld reclame te maken.  
Tom Bouwman : Er staat dat opname van de spaartegoeden niet nodig was door de sponsors, 

maar toch is er iets opgenomen uit de spaartegoeden, hoe komt dit? 
R : Het geld is aan het begin van het jaar al opgenomen maar nooit gebruikt. Dit 

wordt gewoon doorgeschoven naar volgend jaar. 
Jan Willem Damkot : Ik wist niet zo goed waar ik deze vraag moest plaatsen dus ik doe het hier 

maar. Vorige keer is het hele gedoe over subsidie voor de perspectiefdag en 
het symposium vanuit het departement besproken. Hierover zou een gesprek 
komen met het departement, is dit gebeurd? 

R : Ja. We hebben een heleboel mensen gemaild en kregen uiteindelijk als 
antwoord dat ze over twee maanden met ons wilden praten. Martha Freriks, 
eindverantwoordelijke voor het geld, wilde niet bij dit gesprek aanwezig zijn. 
Ernstige zaak lijkt me. Vervolgens is er een gesprek geweest met de mensen 
die konden. Dit waren Paul Ziche, Marcus Duwell en Jos Philips. Zij waren 
heel erg sympathiek tegenover ons standpunt. Ze konden ons geen formele 

 Zal hierna, gedurende het kopje ‘’reflectie doelstellingen financieel,’’ afgekort worden tot R.2
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toezeggingen doen, maar wel vage toezeggingen over dat we ze kunnen 
aanspreken als we geld nodig hebben. Incognito heeft wel een gesprek met 
Martha gehad maar mocht daar niks over vertellen. 

Jan Willem Damkot : Ik stel voor dat we hier nog wel hoed achteraan gaan want dit is inderdaad 
heel raar allemaal. 

R : Ik heb ook nog aan Martha gevraag of we inzicht mochten krijgen in de 
financiën. Filosofisch Café krijg bijvoorbeeld super veel geld maar ik hoef 
echt niet elke week gratis te eten van dat geld. We mochten het overzicht niet 
zien in verband met salarissen die daar ook op staan. Ik heb nog gemaild dat 
ze dat van mij gewoon zwart mogen maken omdat het ons daar niet om ging 
maar toen mochten we het opeens helemaal niet meer zien en moesten we 
maar naar de Faculteitsraad gaan. Duwell was daar ook heel boos over, dus hij 
gaat daar nu ook achteraan. 

*sjaars komen binnen, mega applaus* 
Jonathan Steinebach : Ik heb nog een paar aanvullingen op het verhaal van Robin. We zijn 

natuurlijk niet tevreden over de uitkomst van dit gesprek. Ze heeft ons 
basically gewoon weggestuurd naar de faculteitsraad. We krijgen dit jaar ook 
maar 270 euro voor het symposium, terwijl dat vroeger veel meer was. 

Giordano Ierna : We zijn al jaren ontevreden over de samenwerking met het departement. De 
discussies zijn erg onproductief en ze duwen ons weg. En dit is vooral naar het 
KB gericht: als jullie het gesprek aangaan met het departement, neem dan 
RVA- en bestuursleden mee. Zij weten beter wat er aan de hand is en hoe de 
vorige gesprekken gingen. 

R : Ik heb het hier ook over gehad met Henk en Tom, ik zal de aantekeningen 
van dit gesprek doorsturen. Als ik jullie was zou ik vroeg in het jaar een 
gesprek aanvragen. 

Tom Bouwman : Het gebruikt was ook dat de oud-penningmeester de nieuwe penningmeester 
voorstelde aan het departement. 

R : Dat is ook gedaan toen ik penningmeester werd maar dan spreek je met Netty 
Wil en zij kan niet echt de beslissingen nemen. Ze is de ambtelijk secretaris 
geloof ik. 

*Merlijn komt binnen, applaus* 
Rob ter Haar : Misschien is het ook een idee om te kijken naar andere verenigingen en wat 

zij moeten doen van het departement en om te kijken hoe hun contact met het 
departement is.  

R : Het schiet me nu net te binnen dat de perspectiefdag vanaf heden wel door 
het departement georganiseerd zal worden. Wat we horen te organiseren lijkt 
alleen in ons geheugen vastgelegd, we krijgen daar geen bericht van van het 
departement ofzo.  

Clint Verdonschot : Gebeurt het voorstelrondje met het departement ook nog? 
R : Ja dit hebben we wel geprobeerd maar het is lastig want die mensen lijken 

nooit op kantoor te zijn. 
Tom Bouwman : Wat wij deden was als ze er niet waren een kaartje achterlaten op het bureau, 

goede tip. 
Clint Verdonschot : Met professoren moet je afspraken maken dus stuur van te voren een mailtje. 

Het heeft wel echt een grote meerwaarde. 
Jonathan Steinebach : Ik wil nog iets nuanceren. We hebben inderdaad een toezegging gehad van 

Ziche dat we naar ze toe kunnen komen voor geld maar hij gaat daar eigenlijk 
niet echt over. Het enige wat hij kan doen is een goed woordje voor ons doen 
en komend jaar heeft hij ook die functie niet meer. 

R : Er staat sowieso niks vast op schrift. 
Gaby de Jong : Klopt het dat we komend jaar geen geld krijgen voor het Oktoberfeest? 
R : Klopt. 
Gaby de Jong : Waarom organiseren we het dan nog? 
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R : Omdat het ontzettend leuk is en we het het waard vinden. 
Gaby de Jong : We mogen hier best wat stelliger in zijn. is er nooit een contract geweest 

waarin staat dat wij dit doen? 
Floris van Houten : Begin jou studiejaar zijn alle contracten herzien, dus dat contract bestaat nu 

niet meer. 
Max Velner : We hebben dit jaar met de organisatie van het Oktoberfeest wel rekening 

gehouden met een kleiner budget. Zo doen we het dit jaar bijvoorbeeld niet 
meer in het K-sjot. 

R : Zullen we dan nu door gaan met de posten? 
Floris van Houten : Ik heb een algemene opmerkingen. Ik vind het jammer dat er geen credit en 

debit posten zijn gemaakt. Ik vraag me bijvoorbeeld af waar de inkomsten van 
de commissieaftrap vandaan komen. 

Bas Keuning : Er moest toen betaald worden voor bier. 
R : Dat ja.  
Julian Boer : Waarom staat daar 250 euro? 
R : Als vereniging betaal je een bepaald bedrag aan geld voor het hebben van 

een rekening. Je wil geen persoonlijke rekening hebben in verband met 
verantwoordelijkheid. Daarnaast heeft het ook nog een paar andere voordelen. 

Fabian Hoekman : Waarom zijn er bij het introductiekamp geen inkomsten? 
R : omdat we dat niet zelf betalen maar het departement. We krijgen 35 euro per 

deelnemer, plus 35 euro per kampbegeleider als er per die begeleider tien 
mensen meegaan. Ik heb de afrekeningen nu nog niet binnen maar dat komt 
goed. 

Floris van Houten : Hoe zit het met de bierinkomsten van het introfeest? 
R : Ik heb die afrekening dus nog niet dus daar kan ik nog niks over zeggen. 
Tom Bouwman : Uit nieuwsgierigheid, hoeveel verlies is er uiteindelijk op de cola gemaakt? 
R : Dat is lastig uit te zoeken maar wat er nu openstaat aan colaschuld is wat er 

onder de post ‘’voorraad’’ staat. Er zou nu voor 11,25 euro aan cola aanwezig 
moeten zijn in het hok. Daarnaast heb ik het bij de HALV een keer 
afgeschreven. Sindsdien is dit dus weer opgebouwd. 

Tom Bouwman : Ja oké, maar wat is het dan nu in totaal? 
R : Dat wet ik niet uit mijn hoofd, maar ik kan het zo voor je opzoeken. Ik schat 

ongeveer honderd euro. 
Rob ter Haar : Hoe kan het dat de merchandisecommissie met alle problemen die er waren 

winst heeft gemaakt? 
R : De merchandisecommissie heeft aan het begin een bedrag van twintig euro 

gekregen. Op de afgelopen lijn is vijf euro verlies gedraaid dus er is nu nog 15 
euro van dat bedrag over. 

Jojanneke Vervloet : Hoe kan het dat het verschil tussen het begrootte bedrag voor de website en 
het daadwerkelijke uitgegeven bedrag zo veel van elkaar verschillen? 

R : Dat komt omdat ik dat bedrag uit de begroting van vorig jaar heb 
overgenomen maar dit bleek niet te kloppen. Je moet gewoon betalen voor het 
hebben van een website. Hier heb ik geen facturen van, want deze worden nog 
naar het emailadres van de oud-penningmeester gestuurd. Dit moet nog 
worden aangepast. 

Bas Keuning : Uit nieuwsgierigheid, hoe komt het dat de post onvoorzien is toegenomen? 
R : We hebben geld gewonnen met een bridge toernooi. !
Reflectie doelstellingen extern 
Jetze Zoethout : In het verslag staat dat er drie nieuwe leden het bestuur van autarkeia zijn 

toegetreden. In het beleidsplan staat dat het er twee zijn. twee is niet drie. Hoe 
kan dit? 

L : Dat komt door een vrij simpele miscommunicatie. Het betreft namelijk 
Chris, Inge en Inge. Maar het zijn er dus echt drie.  
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!
Reflectie speerpunten voorzitter 
- !
Reflectie speerpunten secretaris 
- !
Reflectie speerpunten penningmeester 
Gaby de Jong : Er staat dat de sponsorcommissie 1316 euro heeft binnengehaald. Dit is 

echter alleen voor het lustrum toch? Dus dat is niet echt representatief voor 
volgend jaar. 

Robin Wisse : 600 euro is binnengehaald voor het lustrum, de rest aan andere dingen. Dus 
het is minder misleidend dan je misschien denkt.  !

Reflectie speerpunten commissaris intern 
- !
Reflectie speerpunten commissaris onderwijs 
Maarten Jansen : Dit heeft niet alleen betrekking op de speerpunten van Jonathan, maar op die 

van jullie allemaal. Jullie bedanken in jullie speerpunten ons allemaal voor een 
mooi jaar. Dat is heel lief maar ik wil ook graag jullie bedanken voor een mooi 
jaar. 

L   : Dan willen wij graag jullie bedanken voor het bedanken. 
Jojanneke Vervloet : Voelde je je nu uiteindelijk heel erg genakt dit jaar of viel het mee? 
Jonathan Steinebach : Dames en heren, zoals ik in het jaarverslag al zei wil ik eerst de leden 

persoonlijk bedanken voor dit mooie jaar. De ontelbare momenten die ik met 
velen van jullie heb gehad waren geweldig, hebben mij als persoon doen 
groeien, waren hart verwarmen en waren, zoals ik al eerder in deze zin 
benadrukte, ontelbaar. Dan wil ik ook graag de rest van het bestuur bedenken, 
beginnende bij Max. Max, als bestuurslid heb jij dit jaar heel erg sterk 
gefunctioneerd en als intern heb jij mij welkom laten voelen bij een vereniging 
waar ik zelf langer bij zit dan jij. Dan Lily. Ik heb met jou altijd goed kunnen 
lachen en ik ben er gedurende het jaar achtergekomen dat je eigenlijk best slim 
bent. Robin, je hebt me altijd scherp gehouden en als ik begon op te stijgen 
zetten jij me met veel plezier weer met beide benen op de grond. Lucas, ik ben 
ontzettend dankbaar en ik heb bewondering voor je toewijden. Ik ken weinig 
mensen die zo diep hadden willen gaan als jij. Je hebt goed koers aangegeven 
en ook goed aangevoeld wanneer het goed was voor mij om mijn eigen koers 
te bepalen. Ik had me geen betere voorzitter kunnen wensen. Voor de FUF. 

L : Dankjewel, Jonathan. 
Robin Wisse : Ik heb de colaschuld opgezocht voor je Tom. Vorige keer is er 120 euro aan 

colaschuld afgeschreven en dit keer nog eens voor 18 euro.  !
Nawoord 
Jan Willem Damkot : Wie is Filip Ferenc eigenlijk? 
Filip Ferenc  : Waar sta ik? 
Maarten Jansen  : Klassieke ALV vraag, daar is-ie. 
L   : Ik laat het aan het KB om daar opheldering over te krijgen. 
Rob ter Haar : Ik heb een vraag. Er staat dat de toekomst van de FUF in goede handen is, 

maar we weten nog helemaal niet wie jullie opvolgers worden. En stel het 
wordt het bestuur van Giordano, kun je niet veel goeds verwachten. Ik heb iets 
gehoord over vagina’s.  

Maarten Jansen : wow. 
L : Wat zei je over vagina’s? 
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Rob ter Haar : Ze hebben iets met vagina’s 
Filip Ferenc : Ik heb zeker iets met vagina’s. !
Bijlagen 
Jetze Zoethout : Ik kan me herinneren dat ik dit de vorige ALV al wilde vragen maar daar was 

toen geen tijd meer voor. Ik vroeg me af waarom er niet is bijgehouden 
hoeveel mensen er op de ALV waren. Ik vind dat eigenlijk wel heel belangrijk. 

L Kennelijk is dat ergens verloren gegaan maar dat is zeker wel bijgehouden en 
dat moet terug te vinden zijn. 

Clint Verdonschot : Even iets over de evaluatie van activiteiten. Er staat dat er afgelopen jaar 
voor het eerst sinterklaas is gevierd bij de FUF, maar dit is niet waar. 

Max Velner : Excuses daarvoor. 
Giordano Ierna : Bij de Dies staat dat de FUF-banier is gemaakt door Gio en Jojanneke. Ten 

eerste moet daar Giordano staat. Het is een officieel document en ik wil dat 
mijn volledige naam wordt gebruikt. Ten tweede is het een grote schande dat 
Robin niet genoemd is, zij heeft ook mee geholpen. Banierbrigade. 

Rob ter Haar : Ik was zelf niet bij het pokertoernooi, maar, wie heeft er gewonnen? 
L : Wijcher 
*applaus* 
Fabian Hoekman : Is de pokeravond ook waar het KB haar bestuursoutfits vandaan heeft? 
Clint Verdonschot : Ik vind de outfits perfect. 
Bas Keuning : De outfits zijn gemaakt van de overgebleven stof van de banier. 
Jetze Zoethout : Ik had dit eigenlijk eerder moeten zeggen maar er word in het verslag 

gesproken van een ‘’onrusit alv’’ en ‘’da alv.’’ 
L : Er sluipt nog wel eens wat Russisch in ons vocabulaire. 
Tom Bouwman : Ik wil graag nog even zeggen dat de pauze straks de laatste gelegenheid is 

om je stembiljet op te halen. 
L : Robin wijst mij nog op het volgende: we hebben deze ALV tot nu toe als erg 

prettig ervaren, bedankt daarvoor. !
Doorloop van het beleidsplan 2015-2016       
L : Dan zou ik nu graag aan jullie presenteren: het 26ste kandidaatbestuur met 

Wijcher van Dijk. !
Spelling-, grammatica- en opmaakcheck 
Wijcher van Dijk  : Ik ben inderdaad Wijcher van Dijk en ik hoop hierna voorzitter te zijn van de 3

FUF. Graag wil ik aan jullie voorstellen mijn mede kandidaatbestuur. Marloes 
wil graag secretaris worden en ze heeft een hele mooie jurk aan die ze 
helemaal zelf heeft uitgekozen. Michiel, zou je even willen gaan staan? Hij 
wil graag penningmeester worden en hij is heel enthousiast. Lars van der 
Miesen aspireert kandidaat af te worden en ambieert het commissaris intern-
schap. Lars’ haar zit het beste. Roger wil graag commissaris extern worden en 
Rogers baard is de beste van ons allemaal. Na het voorstellen zou ik graag 
door gaan naar het beleidsplan, dat jullie als het goed is allemaal hebben 
gelezen. Maar voordat we dat doen, hebben we speciaal voor Jetze een 
collectieve spellingscontrole. 

Fieke Wouters : Filosofiestudenten op de voorpagina moet met een hoofdletter. 
W : Ik geloof dat dat alleen in de Amerikaanse stijl moet. 
Richard Vink : Ik had van Jonathan begrepen dat kandidaatbestuur zonder S moet, hij kan 

vast uitleggen waarom. 

 Zal hierna, gedurende de rest van het document, afgekort worden tot W.3



Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten 
 NOTULEN WISSEL-ALV 

W : Wij hebben deze spelling afgekeken van andere beleidsplannen, daar stond 
het met S. 

Bas Keuning : Onderaan pagina 26 staat ‘’miiiiiiidyearsuitje.’’ 
Jetze Zoethout : Ten eerste zou ik graag zien dat er een datum op het document komt 

aangezien het een officieel document is. Pagina 14, laatste zin moet met een 
hoofdletter. pagina 18, bovenste regel, moet een een punt en een spatie. Pagina 
25, de balans is wazig. Pagina 27, ‘’versus’’ moet met een hoofdletter. Dat was 
het. 

Peter van Belkom : Ik zie een onterechte dubbele spasering tussen de woorden ‘’een’’ en ‘’vrij.’’ 
Jojanneke Vervloet : Ik heb een opmerking over de opzet en de layout in het algemeen. Het is 

allemaal heel ruim. Dat leest misschien wat fijner maar het kost wel heel erg 
veel papier. 

Fieke Wouters : Ik heb het opgezocht, het Groene Boekje weet niet of het kandidaat- of 
kandidaatsbestuur is. Ik zou dus graag alsnog van Jonathan horen wat het 
hoort te zijn. 

Jonathan Steinebach : Het is kandidaatbestuur omdat je kandidaat-bestuur bent en niet een bestuur 
van kandidaten. 

Jan Willem Damkot : Ik stel voor dat we iets meer de lijn van voor de pauze doorzetten en stoppen 
over spelling. 

Floris Ferwerda : op pagina vier staan twee spaties achterelkaar. !
Voorwoord 
Fabian Hoekman : Ik heb toch nog een vraag over de voorpagina, vooral over de foto. Ik krijg 

van Roger een beetje een Wolf of Wallstreet-gevoel. 
W : Wat ik er van begreep was Roger net op het moment dat de foto genomen 

werd aan het slikken én zijn das goed aan het doen. Vandaar dat hij zo kijkt. 
Bas Keuning : Er mist een woord achter ‘’het is de FUF’’. Daar hoort nog ‘’bitch’’ achter. 
W : Daar adviseerde de RVA tegen. 
Rob ter Haar : Witte sokken? Serieus? Dat kan echt niet. 
Richard Vink : ik heb een tweetal vragen. Er staat dat jullie het 26ste kandidaatbestuur zijn, 

maar ik vroeg mij af of het allereerste bestuur ook een kandidaatbestuur was. 
W : Goede vraag, ik vraag me af of hier iemand is die het antwoord weet. 
Guido Freriks : Ik sprak laatst met de oprichten van de FUF en het is inderdaad 25. 
Richard Vink : Het tweede punt is serieuzer. Bijna onderaan de pagina staat dat er dezelfde 

structuur is aangehouden als vorig maar daar worden geen redenen voor 
gegeven. Die wil ik wel horen. 

W : Onze motivatie was dat het ons handig leek omdat het vorige beleidsplan 
plezierig las en die van Clint ook. De andere wat minder. 

Clint Verdonschot : Verdiepend en Ontspannend zijn veel beschrijvender dan Formeel en 
Informeel. !

Inhoudsopgave 
Fieke Wouters : Oh wacht, we zouden geen spelling meer doen. 
Jetze Zoethout : Je moet je dan ook voorbereiden Fieke. !
Inleiding 
*Jan-Willem Kaathoven komt binnen, applaus* 
Floris Ferwerda : Wat word er bedoeld met ‘’traditiegetrouw’’? Welke doelstellingen zijn er 

traditiegetrouw? 
W : Dat slaat op de speerpunten, die volgende de doelstellingen traditiegetrouw 

altijd op. 
Floris Ferwerda : In welke traditie? 
W : De traditie van alle andere beleidsplannen. !
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Doelstellingen Verdiepend 
W : Het lijkt me handig dat we het ingediende agendapunt van Seb hier 

bespreken, dus kom naar voren. 
Seb Vermeulen : In het beleidsplan wordt er gesproken over een splitsing tussen de dryade- en 

de symposiumcommissie. Dit omdat er te vaak niet in wordt geslaagd een 
goed symposium te organiseren. Ten eerste wil ik zeggen dat wij niet tegen 
deze splitsing zijn, maar wel kritiek hebben op de invulling hiervan. Beide 
commissies hebben ten doel gesteld om filosofie aan de man te brengen. Het 
nieuwe idee is dat de symposiumcommissie vooral masterstudenten en 
docenten aantrekt en dat de dryadecommissie meer voor de bachelorstudenten 
is. Dit is allebei belangrijk. Ons voorstel is dan ook dat wij een symposium 
blijven organiseren in de vorm van het Filosofestival. Daar hebben wij geld 
voor nodig. Nu is het zo dat 90% van het geld naar de symposiumcommissie 
gaat en 10% naar ons, terwijl de symposiumcommissie volgens ons veel 
betere toegang heeft tot allerlei fondsen en andere bronnen voor geld. 
Daarnaast denken we dat het heel belangrijk is om ook laagdrempelige 
filosofische activiteiten te blijven organiseren onder een ontspannen sfeer.  

Giordano Ierna : Je hebt het de hele tijd over ‘’wij.’’ Wie zijn wij? 
Seb Vermeulen : De dryadecommissie van afgelopen jaar en komend jaar. 
Giordano Ierna : Ten eerste is het natuurlijk nog onduidelijk of jullie komend jaar überhaupt 

weer in de dryadecommissie zitten. Ten tweede is het naar mijn inzicht wel 
echt nodig dat die 90% naar de symposiumcommissie gaat. Om een goed 
symposium neer te zetten heb je minstens dat bedrag nodig. Leuk dat jullie 
iets nieuws hebben maar dan moet daar nieuw geld voor ergens vandaan 
komen. Persoonlijk vind ik het symposium ook veel belangrijker. Met een 
goed symposium kun je zelfs internationale gasten krijgen waarmee je je 
studievereniging op de kaart kunt zetten. 

Guido Freriks : Voordat we ons met internationale dingen bezig gaan houden moeten we de 
FUF misschien eerst maar eens op universiteitsniveau iets bereiken. Daar is 
het Filosofestival goed voor. Daarnaast kan een symposiumcommissie met 
masterstudenten en docenten veel makkelijker aan extra geld komen dan een 
dryadecommissie. Ik weet niet of wat we dit jaar hebben geprobeerd te 
bereiken goed uit de verg is gekomen, maar we zijn echt bezig met het 
ontwikkelen van nieuwe dingen. De splitsing van 90-10 vinden we daarom 
wel heel gortig. 

Clint Verdonschot : In het oorspronkelijke betoog van Seb wilden jullie filosofische activiteiten 
verbinden met een ontspannen sfeer, wat impliceert dat filosofie van zichzelf 
niet leuk is. Is dat wat je wilde impliceren? 

Guido Freriks : Wat denk je zelf Clint? We haten filosofie niet, we willen het juist aan de 
man brengen. 

Jonathan Steinebach :  Ik wil nog graag wat zeggen over Clints punt. Filosofische activiteiten 
kunnen op veel meer manieren dan alleen lezingen en ik denk dat blijkt uit de 
reacties van het departement en andere verenigingen hoe succesvol het 
filosofestival nu al is. De FUF heeft nu al veel meer naamsbekendheid. 

W : Ik wil zelf als KB ook nog reageren dus ik stel voor dat we de verdere vragen 
kort houden. 

Clint Verdonschot : Waar wil de dryadecommissie het geld eigenlijk precies aan uitgeven? Ik 
vind honderd euro eigenlijk al te veel. Waar gaat het geld van het filosofestival 
heen? 

Guido Freriks : Op dit moment zijn we bezig om de hele hal van Drift 21 te huren, inclusief 
alle zalen. Dat kost geld. Het filosofestival is het symposium van dit jaar en zo 
willen we het voortaan gaan doen. 

Rob ter Haar : Prima, maar dan zal je het dus kleiner moeten aanpakken. 
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Tom Bouwman : Mag ik alsjeblieft wat zeggen? Dat klonk wanhopiger dan ik wilde. In ieder 
geval: ik snap niet wat jullie hier doen. Ik wil dat filosofestival eerst zien 
voordat ik überhaupt toezeggingen ga doen. Ik zou het geweldig vinden als er 
vier lezingen en een symposium worden neergezet maar alleen dat al blijkt 
moeilijk. Zorg eerst dat dat lukt, daarna kijken we hoe het verder gaat met het 
filosofestival. 

Robin Wisse : Ik denk dat bijna iedereen hier heeft genoten van de activiteiten van de 
dryadecommissie afgelopen jaar. Ik denk dat zij echt niet om iets belachelijks 
vragen als ze geld vragen voor een leuk initiatief. 

Joost van der Putten : Dat klopt maar we weten nog niet of het leuk is. Eerst even zien wat daar 
gaat gebeuren en dan zien we verder. 

Tom Bouwman : Als het leuk blijkt te zijn ga je toch in de symposiumcommissie en doe je het 
volgend jaar weer? Maak er voor mijn part een weekend van, doe wat leuks. 

Jonathan Steinebach : Juist nu die splitsing plaatsvindt ontstaat er ruimte voor iets als een 
filosofestival, zodat het symposium wat serieuzer kan worden. Ik denk dat er 
echt wel een goed symposium kan komen als we samenwerken met het 
departement en masterstudenten, maar dat laat een gat open voor de 
bachelorstudenten. 

Tom Bouwman : Nu onderschat je de bachelorstudenten. Waarom zouden zij niet bij zo’n 
symposium willen zijn?  

Naomi Mak : Ik heb een andere zorg over dit plan.  Jullie hebben het er in het beleidsplan 
over dat jullie ervaren studenten willen vragen voor de symposiumcommissie. 
Dan denk ik vooral aan masterstudenten. De splitsing wordt dan misschien 
wel heel groot. Want wat er juist leuk is aan de dryadecommissie is dat het een 
mix is van ervaren en onervaren mensen en dat je kunt netwerken. 

Guido Freriks : Dat bevestigd inderdaad nogmaals ons voorstel.  
W : Ik zie dat dit ons allemaal heel erg veel aan gaat. Ondanks dat het sumier in 

ons plan beschreven staat hebben we hier wel degelijk goed over nagedacht. 
De eerste prioriteit voor komend jaar is een goed symposium neerzetten. Als 
dit lukt zijn we allang blij. In oktober komt er dus nu een filosofestival en om 
voor nóg zoiets te begroten voor komend jaar zou wat ons betreft wat 
overdadig zijn. Misschien moeten we komend jaar als een soort transitiejaar 
zien omdat het filosofestival nog niet eerder is geweest en we nog niet precies 
weten wat we kunnen verwachten.  

Robin Wisse : Ik heb een vraag aan Clint. Klopt het dat je 900 euro nodig hebt voor een 
symposium? Misschien kan er best een paar honderd euro af. 

Clint Verdonschot : je hebt nog wel meer nodig dan dat. Als je een goed symposium wilt 
neerzetten betekent dat lappen. 

W : Er zijn vast nog heel veel punten maar we willen nu echt graag door. 
Tom Bouwman : Deze hele discussie slaat sowieso nergens op want het staat nu zo in het 

beleidsplan dus je stemt straks voor of tegen het kandidaatbestuur. 
Giordano Ierna : Dit is inderdaad een premature discussie aangezien het filosofestival zichzelf 

nog niet bewezen heeft. We weten nog niet of dit een succesformule is, laten 
we het er de volgende ALV weer over hebben. 

Guido Freriks : Er was in het gehele beleidsplan een alinea aan besteed dus ik ben in ieder 
geval blij dat het nu even besproken is. 

W : Goed. Ons standpunt is in ieder geval dat die splitsing er komt en dat we 
later nog terug komen op de geld kwestie. Verder met het bespreken van het 
plan. 

Joost van der Putten : Er staat dat jullie het Filosofisch Café een vruchtbare activiteit vinden maar 
volgens mij komen er altijd heel weinig FUF’ers op af. Is er een initiatief om 
er meer FUF’ers bij te betrekken? 

W : Er is altijd vrij weinig plek waardoor er eerst sprake was van misschien een 
nieuwe locatie, maar dit gaat uiteindelijk toch niet door. Robin? 
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Robin Wisse : Er waren in het begin wat onduidelijkheden want mensen dachten dat we 
geen onderdeel meer waren van de organisatie. Dat zijn we wel. We 
organiseren het samen met Studium Generale en we staan ook op alle posters. 
Beschouw het als een gratis activiteit die we maandelijks neerzetten en waar je 
heen kunt wanneer je wil. Ook al is het niveau niet altijd even hoog, meestal is 
het heel redelijk. Als je er niet was moet je er sowieso niets over zeggen. 

Fabian Hoekman : Dat wij dit organiseren is ook goed voor ons imago naar buiten toe en dat is 
ook heel belangrijk. Als je die kans hebt, waarom niet grijpen. Daarnaast zijn 
er toch best wat FUF’ers elke keer. 

Jojanneke Vervloet : FUF’ers kunnen ook gewoon wat eerder komen als ze er echt bij willen zijn. 
Bas Keuning : Ik waardeer het Filosofische Café enorm, vind het een van de leukste 

activiteiten die we hebben. Het is ook leuk dat je er vrienden en familie mee 
naar toe kunt nemen. 

Lily de Waal : Afgelopen jaar hebben we het hier met het bestuur meerdere malen over 
gehad en een grotere locatie leek ons toen een goede oplossing. Robin, jij 
vertelde ons toen dat er een contract was bij de Hofman tot het einde van het 
jaar. Die is nu afgelopen. Hoe zit het nu dan? 

Robin Wisse : Niemand is daar toen echt achteraan gegaan maar ze zijn er wel mee bezig. 
Gaby de Jong : Ik zie dat de docentencafécommissie weer per inschrijving gaat dit jaar? 

Aangezien daar vorige keer discussie over was. 
Marloes Biel : Daar is vorige ALV al over besloten. Ze hebben het het eerste jaar op 

aanvraag gedaan omdat ze het de tijd wilden geven om goed op te starten maar 
daarna zou het gewoon op inschrijving worden. 

Jetze Zoethout : Het docentendiner staat niet op de jaarplanning, wanneer zal dit 
plaatsvinden? 

W : 2 oktober. 
Lily de Waal : Zullen zeggen dat je een commissie gaat oprichten voor de Versus-acitiviteit. 

Waarom gaan hier drie bestuursleden in? 
W : Omdat de overige twee bestuursleden al in de docentencafécommissie zitten. 

We willen er zelf als bestuur in omdat we een vinger in de pap willen hebben. 
Lily de Waal : Docentencafécommissie zou toch op inschrijving gaan? Waarom moeten er 

dan toch twee bestuursleden in? 
Marloes Biel : De docentencafécommissie is relatief nieuw dus dat willen we goed regelen. 

We zitten er niet zozeer in als bestuursleden maar als oud-commissieleden. 
Lily de Waal : Maar als je die ervaring wil hebben is een toch genoeg? Ik snap waarom 

jullie dat doen maar het zou zonde zijn als mensen worden afgewezen omdat 
jullie er zelf in blijven zitten. 

Marloes Biel : Als er inderdaad genoeg animo blijkt te zijn dan geven wij natuurlijk een 
plekje op. 

*Leanne Reijners komt binnen, applaus* 
Rob ter Haar : Ik wil nog even terug naar het vorige kopje: de boekendeal. Kunnen we daar 

elk boek bestellen dat we willen? Of alleen filosofieboeken? 
Roger van Tuijl : Op dit moment alleen nog maar boeken voor cursussen, maar we gaan daar 

komend jaar waarschijnlijk andere boeken aan toevoegen. 
Francien Ottenheym : Ik heb ook een boekendealvraag. Ik probeerde voor dit blok boeken te 

bestellen maar ik zag dat er alleen boeken waren voor bachelorstudenten. 
Worden de boeken voor mastercursussen ook opgenomen? 

W : Dat zijn we wel van plan ja. 
Jojanneke Vervloet : Is er een systeem bedacht waardoor alleen leden van de FUF hier boeken 

kunnen bestellen? 
Roger van Tuijl : We gaan dit jaar proberen elke student te koppelen aan een pasje met een 

lidmaatschapsnummer, waardoor we dat inderdaad kunnen controleren. 
Floris van Houten : En hoever zijn jullie daarmee? 
Roger van Tuijl : Daar moeten we nog mee beginnen. 
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Clint Verdonschot : eerst een opmerking over Versus: lijkt me een leuke activiteit, veel succes. 
Dan over de paperplank: daar wens ik jullie ook veel succes mee. Dit is ook 
allemaal namens Floris die naar de WC moest maar er om een of andere reden 
nog steeds is. 

Robin Wisse : ALV, ik wil graag een beetje opschieten. 
Clint Verdonschot : Namens mijzelf en ook namens Floris zou ik jullie willen aanbevelen om te 

letten op de frictie tussen studievereniging en studie. We hebben een 
begeleidende rol maar geen agenderende. Zorg dat die functie duidelijk is. 

W : Komt goed, dit is ook gewoon een extracurriculaire activiteit. !
Doelstellingen Ontspannend 
Richard Vink : Er staat dat jullie het hok eerder openen op de voorwaarden dat het jullie 

uitkomt, wat zijn die voorwaarden? 
W : Dat staat er omdat we niks willen beloven maar wel ons best gaan doen. 
Joost van der Putten : Ik kan me herinneren dat het hok altijd om half een werd geopend, dit jaar 

pas vanaf een uur. Waarom? 
W : Omdat wij soms college hebben tot kwart voor een en het hok niet te laat 

willen openen. 
Jetze Zoethout : Jullie lopen tegen het probleem aan dat sommige mensen niet naar 

activiteiten kunnen dus gaan jullie minder activiteiten organiseren? Dat snap 
ik niet. 

W : De activiteiten die er nu komen zullen meer uitgelicht zijn omdat het er 
minder zijn. 

Jojanneke Vervloet : Ik snap wat je bedoelt maar ik vraag me af of het in de praktijk ook zo werkt.  
W : We gaan het zo proberen en kijken of het werkt. We willen hiermee meer 

diverse mensen aantrekken. Er is nu altijd sprake van een harde kern. 
Richard Vink : Waarom vinden jullie de liftwedstrijd een belangrijke activiteit? 
W : De liftwedstrijd was altijd heel leuk maar is vaak in de soep gelopen omdat 

het door het bestuur zelf georganiseerd moest worden en ze daar geen tijd voor 
hadden. Daarom delegeren we het dit jaar naar een commissie. 

Tom Bouwman : De vraag was waarom jullie het een belangrijke activiteit vinden. 
W : Dat lijkt me een beetje een non-vraag, gewoon omdat het ontzettend leuk is. !
Doelstellingen Extern 
Rob ter Haar : Buiten het feit dat ik eigenlijk nog iets wilde zeggen over de vorige pagina, 

hier wordt gesproken over ‘’de oude manier om steun te krijgen voor 
activiteiten.’’ Wat is deze oude manier en waarom is het niet verduidelijkt? 

Roger van Tuijl : De oude manier was fondsen aanspreken. Dit willen we dit jaar ook gewoon 
doorzetten, totdat het definitieve acquisitieplan af is. 

Clint Verdonschot : Is er contact geweest met de eigenaar van de stamkroeg? Vinden zij ook dat 
het zo goed gaat? 

Daan Stolzenbach : Ze zijn inderdaad blij als we er zijn maar soms kijken ze het een beetje met 
angstogen aan als we al dronken aan komen en bier aan het drinken zijn bij de 
pooltafels. 

Jetze Zoethout : De uur-of-5-borrels staan nog wel op de jaarplanning maar hier staat dat ze 
niet meer georganiseerd gaan worden. 

Floris Van Houten : Jullie zeggen dat het een te grote kostenpost was. Wij hebben de uur-of-5-
borrel twee jaar geleden in het leven geroepen en het werkte toen zo dat er 
bier werd verkocht en van dat geld werd er eten gehaald. Ik snap niet hoe het 
een uitgavenpost heeft kunnen worden. 

Michiel Esseling : Misschien was dat niet jullie bedoeling maar er stond afgelopen jaar wel een 
bedrag voor begroot. 

Robin Wisse : Wij hebben dat gedaan omdat we graag meer eten wilde, maar dat hoef je in 
principe natuurlijk niet te doen. 
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Guido Freriks : Als het organiseren van de uur-of-5-borrel geen geld kost, gaan jullie ht dan 
wel weer doen? 

Michiel Esseling : Ja als het geen geld kost, prima !
Doelstellingen financieel 
Julian Boer : Er staat hier dat de Kick-off barbecue gratis is voor eerstejaars maar het is 

alleen gratis voor de eerste 25 eerstejaars die zich inschrijven. 
Robin Wisse : Ik ben erg benieuwd naar jullie acquisitieplan. Ik wil wel als tip meegeven 

dat de directe aanpak veel beter werkte dan het maken van plannen afgelopen 
jaar. 

Richard Vink : Het spaartegoed gaat ooit opraken, hoe gaan we dit oplossen? 
W : We zijn nog op zoek naar oplossingen. 
Michiel Esseling  : Uiteindelijk zal dat met het departement opgelost moeten worden. 4

Floris van Houten : Ik vind de plannen voor het acquisitieplan nogal vaag geformuleerd, kan dat 
uitgelegd worden? 

Roger van Tuijl : We kunnen niet gelijk om acquisitie vragen als er geen plan ligt. We willen 
dit eerst concreet maken zodat we weten wat we kunnen aanbieden en gerichte 
vragen kunnen stellen. 

W : Goed, dan wil ik nu de financieële bijlagen bespreken. 
Fieke Wouters : Mijn beleidsplan gaat nu naar de speerpunten in plaats van de bijlagen. 
W : Dat klopt maar dit leek ons een logischere volgorde om het te bespreken. 
Richard Vink : Er staat dat de statuten 500 euro gaan kosten maar dit wordt verder nergens 

genoemd in jullie verslag. 
M : Dat bedrag is vorig jaar af begroot en doorgeschoven naar dit jaar. 
Clint Verdonschot : er staat dat er 600 euro wordt begroot voor de constitutieborrel maar die 

organiseren jullie dit jaar niet want ik ben niet uitgenodigd. 
M : Ik heb vanmiddag persoonlijk alle enveloppen dichtgelikt. De uitnodigingen 

komen er aan. 
Fabian Hoekman : Ik wil het graag een keer persoonlijk met jullie hebben over de almanak 

begroting, maar dat hoeft niet nu. 
Jojanneke Vervloet : Tip voor de volgende ALV: ik wil in dit overzicht ook kunnen zien wat er 

vorig jaar gebeurd is zodat ik het kan vergelijken. !
Speerpunten voorzitter 
Jetze Zoethout : Ik vind het top dat er foto’s zijn. !
Speerpunten secretaris 
 Jojanneke Vervloet : Er staat dat je de ledenadministratie op orde wilt brengen, is dat afgelopen 

jaar niet goed gedaan dan? 
Marloes Biel : Daarmee bedoel ik meer dat ik het op orde wil houden dat we dus iedereen 

een ledennummer gaan geven voor de boekendeal. Daar gaat nog even wat 
werk in zitten. 

Fabian Hoekman : Misschien is het ook fijn als er een foto van iedereen is in de 
ledenadministratie. Voor de almanak bijvoorbeeld. 

Robin Wisse : Wat betreft die nummers: voor de administratie van de Rabobank moest ik 
ook iedereen een nummer geven. Dus alle leden hebben al een nummer. !

Speerpunten penningmeester 
- !
Speerpunten commissaris intern 
- 

 Zal hierna, gedurende het kopje ‘’doelstellingen financieel’’, worden afgekort tot M.4
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Speerpunten commissaris extern 
Fabian Hoekman : Die plannen van je zijn allemaal leuk en aardig maar leg nu even precies uit 

wat je van plan bent. 
Clint Verdonschot : Die vraag had ik ook. 
*Nu komt er een heel verhaal van Roger van Tuijl met allerlei ingewikkelde termen. Dit heb ik helaas 
niet kunnen verstaan. Dit kwam omdat de batterij van mijn laptop op dit moment leeg was en ik op 
een stoel in de hoek moest gaan zitten, aan de andere kant van de zaal van Roger. Mijn excuses* 
Richard Vink : Ik heb een algemene vraag. Jullie hebben gekozen voor een commissaris 

extern in plaats van een commissaris onderwijs. Dat wordt verder niet 
uitgelegd. Waarom doen jullie het zo? 

W : We vonden het beter, gezien de personen in ons bestuur, om de 
onderwijstaken te verdelen en de externtaken bij een persoon te leggen. 

Bijlagen 
Guido Freriks : Als ik zo even snel kijk valt het mij op dat er geen commissies meer zijn op 

uitnodiging. Klopt dit? 
W   : Dat klopt. 
Guido Freriks  : Dankjewel, dat waardeer ik. 
W : Iedereen mag zich overal voor aanmelden. Soms zullen we wel iets meer 

willen weten dan alleen je naam en moet je een motivatie mee sturen. 
Clint Verdonschot : Ik weet niet zo goed wat de dryadecommissie nu is. Waarom heet het de 

dryadecommissie? 
W : We wilden het eerste de forumcommissie noemen maar daar raakte de 

huidige dryadecommissie van in paniek dus we houden het nu zo. 
Clint Verdonschot : Maar wat is een ‘’dryade’’? 
W : Volgens mij is het een boomnymf? 
Robin Wisse : Ik heb een vraag aan Tom. Is de kascommissie op basis van uitnodiging of 

inschrijving? 
Tom Bouwman : Niet op uitnodiging maar inderdaad wel wat meer dan alleen je naam 

achterlaten. 
Gijs van der Gun : Ik vind het echt belachelijk dat het borrelcollectief er niet bij staat. Het is wel 

erkend door het huidige bestuur. Waarom nu opeens niet meer? 
Max Velner : Het is trouwens geen collectief maar een groep. Borrelgroep ‘’Het 

Borrelcollectief.’’ 
W : Hier hebben we het uitvoerig over gehad en Roger gaat het uitleggen. 
Roger van Tuijl : Als FUF kunnen we helaas niet helemaal achter het borrelcollectief staan. 

Maar dat sluit natuurlijk niet uit dat alle FUF’ers welkom zijn. 
Merlijn Terpstra : Stel het zou lukken, is er dan ruimte voor een muziekcommissie? 
W : Laten we beginnen met een groep, dat is wat makkelijker op te starten. Maar 

daar is zeker ruimte voor. 
Jojanneke Vervloet : De familiedag stat niet in de jaarplanning 
W : Was dat niet al afgelopen jaar dan? 
Jojanneke Vervloet : Nee. 
W : Oké dan moet dat er inderdaad nog in. 
Tom Bouwman : Ik vraag mij af waarom de eindejaarsbarbecue dit jaar voor de tentamens 

wordt gedaan. Dit was altijd de laatste vrijdag voor de zomervakantie. 
Lars van der Miesen : Ik wist niets van die traditie af dus ik heb daar geen rekening mee gehouden. 
Tom Bouwman : Dat is niet persé een traditie maar dat is toch ook gewoon veel handiger? 
Lars van der Miesen : Ik zal het aanpassen. 
Robin Wisse : Even een heel ander punt: Ik vond het zelf erg lastig dat de notulen pas zo 

laat online komen. Dit is begrijpelijk want het uitwerking is veel werk en onze 
secretaris had het druk met andere dingen. Maar daarom is het misschien een 
idee om de secretaris een weekje vrij te geven zodat de notulen eerder af 
kunnen zijn. 
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Doorloop van het beleidsplan tegenbestuur      
*iets met vagina’s. Ik heb het helaas niet kunnen notuleren want ik moest te erg lachen.* !
Stemming/ Bekendmaking         
*iedereen levert zijn stembiljet in en de stemmen worden geteld door de kiescommissie, bestaande uit 
Tom Bouwman en Clint Verdonschot.* 
Tom Bouwman  : De Stemmen zijn geteld. Er zijn 12 stemmen voor het tegenbestuur Ierna en 

35 stemmen voor het bestuur Van Dijk.  
Overdracht            
L : Met deze hamerslag onthef ik Jonathan Steinebach uit zijn functie als 

commissaris onderwijs. 
L : Met deze hamerslag onthef ik Max Velner uit zijn functie als commissaris 

intern. 
L : Met deze hamerslag onthef ik Robin Wisse uit haar functie als 

penningmeester. 
L   : Met deze hamerslag onthef ik Lily de Waal uit haar functie als secretaris. 
W & L : Met deze hamerslag ontheffen wij Lucas van Opstal uit zijn functie als 

voorzitter en stellen wij Wijcher van Dijk in de functie van voorzitter. 
W :  Met deze hamerslag stel ik Marloes Biel aan in de functie van secretaris. 
W : Met deze hamerslag stel ik Michiel Esseling aan in de functie van 

penningmeester. 
W : Met deze hamerslag stel ik Lars van der Miesen aan in de functie van 

commissaris intern. 
W : Met deze hamerslag stel ik Roger van Tuijl aan in de functie van 

commissaris extern. !
w.v.t.t.k.            
*Op dit moment komt er een bewaker binnen die ons vriendelijk doch dringend verzoekt te 
vertrekken. De rest gebeurt allemaal nogal haastig en heb ik dus niet woordelijk kunnen notuleren.* !
Rondvraag            
*Wijcher van Dijk gaat alle aanwezige mensen af. Iedereen wenst het nieuw gekozen bestuur veel 
succes, bedankt het oud-bestuur of beide. Fieke Wouters vraagt zoals elk jaar waarom het nieuw 
gekozen bestuur zo sexy is.* !
Sluiting            
W : Dit was het dan. Graag even al het afval deponeren in de daarvoor bestemde 

afvalzakken. Iedereen is welkom om na te borrelen in de Stichtse Taveerne.


