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Voorwoord 

 

Geachte lezer, 

Voor u ligt niets minder dan het beleidsplan van het zevenentwintigste 
kandidaatsbestuur van de Faculteitsvereniging van Utrechtse 
Filosofiestudenten. In dit document zullen wij, het voornoemde 
kandidaatsbestuur, aan u uitweiden wat wij van plan zijn te doen als bestuur in 
het jaar 2016-2017. Wij, vijf hardwerkende en goudeerlijke jonge aspirant-
filosofen, kunnen haast niet wachten ons voor 110% in te zetten voor onze 
vereniging, welke voor ons—net als voor vele van onze medeleden—een 
tweede of wellicht zelfs eerste thuis is geworden. Het kleine formaat van onze 
vereniging maakt ons niet minder actief, maar schept wel al gauw een huiselijke 
en vertrouwde sfeer waar filosofen van all walks of life zich in kunnen vinden. 
Deze diversiteit in leden ziet u ook terug in ons kandidaatsbestuur, waarmee wij 
hopen u als trouw lid van onze vereniging te kunnen vertegenwoordigen. Wij 
wensen u veel leesplezier met dit beleidsplan en bereiden ons voor op een 
prachtig bestuursjaar. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Wouter van der Lans    Kandidaatsvoorzitter 

Ernö Groeneweg     Kandidaatssecretaris 

Jelmer Pieter Visser    Kandidaatspenningmeester 

Joost van der Putten    Kandidaatsvicevoorzitter 

Imke Falkena     Kandidaatscommissaris intern  
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Inleiding 
 

Dit beleidsplan verschilt enigszins van de beleidsplannen die u de afgelopen 
twee jaar voor u heeft gehad. Wij introduceren de algemene doelstellingen, 
waarmee het plan begint. Daarin vindt u doelstellingen die betrekking hebben 
op het algemene beleid en derhalve niet thuishoren onder een van de andere, 
meer specifieke doelstellingen. De algemene doelstellingen worden gevolgd 
door de verdiepende doelstellingen, de ontspannende, vervolgens de financiële 
en we sluiten af met de externe. Daarnaast heeft ieder van ons persoonlijke 
speerpunten. Deze staan in volgorde van bestuurlijke functie. Tot slot hebben 
we enkele bijlagen: de balans, de begroting, de jaarplanning en de 
commissielijst.  

Bij het schrijven van dit beleidsplan zijn we ervan uit gegaan dat de statuten 
worden ingestemd. Als dit om welke reden dan ook niet het geval is, zal dit 
gevolgen hebben voor enkele doelstellingen en speerpunten.  
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Doelstellingen Algemeen 
 

Vicevoorzitter 
Een van de dingen die het meest anders is aan ons bestuur, is het feit dat we 
een vicevoorzitter hebben waar andere besturen een commissaris extern of een 
commissaris onderwijs hadden. Voor zover we dat hebben kunnen nagaan, is 
dat niet eerder voorgekomen bij de FUF. We hebben daarvoor gekozen omdat 
we zijn begonnen met het verdelen van de taken en later de functies daarbij 
hebben toegekend. Toen bleek dat uit de taakverdeling niet een duidelijke 
commissaris extern of commissaris onderwijs voortvloeide, zijn we op zoek 
gegaan naar een nieuwe functie. Voor de optimale effectiviteit van het bestuur 
is daarom gekozen voor een onorthodoxe formulering van de betreffende 
functie. Uiteindelijk vonden we een bestuur met een vicevoorzitter het best 
passen.  

 

Huishoudelijk reglement 
Sinds de jongste bijzondere ledenvergadering heeft onze vereniging een 
huishoudelijk reglement. Deze bevat op dit moment niet meer dan twee 
artikelen. Dit zouden we willen uitbreiden. De bedoeling is dat we ons laten 
inspireren door huishoudelijke reglementen van vergelijkbare verenigingen. Op 
basis daarvan kunnen we een document opstellen voor de FUF. Op onze 
halfjaarlijkse algemene ledenvergadering willen we dat document kunnen 
presenteren, zodat daarover gestemd kan worden. 

 

Activiteitenbeleid  
Volgend jaar streven we naar tenminste één activiteit per week. Ook gaan we 
ons best doen om als bestuur zo veel mogelijk voltallig aanwezig te zijn op 
activiteiten. 

 

Promotie 
Om nieuwe FUF-leden zich snel thuis te laten voelen zullen we hen aan het begin 
van het jaar voor meerdere activiteiten enthousiasmeren door langs colleges te 
gaan en daar activiteiten te promoten. We stellen onszelf tot doel om bij iedere 
cursus van de bachelor één keer per blok langs te gaan met een praatje. Bij 
ouderejaarsvakken zal de nadruk liggen op de verdiepende activiteiten, bij 
eerstejaarsvakken zullen we zeker in het begin ook ontspannende activiteiten 
promoten.  
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Fotobeleid 
Na vorig jaar geluiden vanuit de leden te hebben gehoord over de matige 
kwaliteit en soms zelfs afwezigheid van foto’s, hebben wij als bestuur besloten 
hier iets aan te doen. We gaan binnen iedere commissie een nieuwe taak 
introduceren: de commissaris foto. Deze commissaris foto draagt 
verantwoordelijkheid voor foto’s van de georganiseerde activiteiten. De taak is 
te combineren met iedere functie in de commissie. De gemaakte foto’s worden 
vervolgens worden doorgestuurd naar Ernö, zodat ze online gezet kunnen 
worden. 

 

Witboek 
Wij zullen het beleid van afgelopen jaar omtrent witboeken voortzetten, zodat 
deze up-to-date blijven. Dit houdt in dat iedere commissie nog steeds een 
commissaris witboek zal hebben die hiervoor verantwoordelijk zal zijn. We 
zullen commissies erop proberen te wijzen als we denken dat er iets is dat in het 
witboek moet. Zo denken we dat we de witboeken beter bijgewerkt kunnen 
houden. 
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Doelstellingen Verdiepend 
 

Ons voornaamste doel met de verdiepende activiteiten die we dit jaar willen 
organiseren is het bereiken van een nieuw, breder publiek. We zouden graag 
zien dat ouderejaars die nog niet zo actief zijn bij de FUF vooral door onze 
verdiepende activiteiten terecht komen in de aanzuigende werking van onze 
vereniging. Op deze manier kunnen we onze harde kern verbreden. De 
verdiepende activiteiten zijn daarvoor de uitgelezen mogelijkheid, omdat 
filosofie de uitgesproken gedeelde interesse van studenten wijsbegeerte is. 
 

Filosofestival 
Het filosofestival is vorig jaar een enorm succes geweest. Er is geen twijfel over 
de voortzetting ervan. Het filosofestival dat in ons bestuursjaar valt, wordt nog 
georganiseerd door bestuur Van Dijk. Het lijkt ons goed als dit een blijvende 
activiteit wordt en een van de zwaartepunten van ons verdiepende aanbod. Wij 
hebben daarom geld begroot voor het filosofestival van oktober 2017, 
georganiseerd door de dryadecommissie van ons bestuursjaar. 
 

Versus 
Op de H-ALV in bestuursjaar Van Dijk hebben we het uitvoerig gehad over 
versus. Het zijn twee interessante activiteiten geweest met redelijke opkomst. 
Toch was men het erover eens dat het nog meer potentie heeft. Versus zou een 
platform kunnen zijn om mensen creatief te laten denken en spreken. Het is 
tevens een goed platform waarin leden elkaar op een andere manier kunnen 
leren kennen. Joost heeft hier een aantal goede ideeën over en zal hierom ook 
plaatsnemen in de versuscommissie. Het debat op introkamp beviel erg goed, 
daarom willen we die vorm eens uitproberen. Daarnaast dachten we ook aan 
een socratisch groepsgesprek, waarbij de deelnemers door enkel vragen te 
stellen een beter begrip van een moeilijk te definiëren concept kunnen krijgen. 
 

Studiemiddagen 
Voor de laatste tentamenweek van vorig jaar is er spontaan een studiemiddag 
georganiseerd. Dit willen we graag voortzetten, daar we van mening zijn dat 
eerstejaars er veel aan kunnen hebben om daags voor een tentamen nog wat 
vragen te kunnen stellen aan een werkgroepbegeleider. Verder biedt een 
studiemiddag een platform om de stof te bediscussiëren met zowel 
medestudenten als ouderejaars.  
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Perspectiefdag 
In principe willen we meewerken aan de organisatie van een perspectiefdag. We 
gaan proberen te voorkomen dat het zo gaat als vorige jaren. We willen daarom 
eerst met het departement om de tafel om de wederzijdse verwachtingen uit te 
spreken. Wij zouden graag zien dat er een docent in de commissie plaatsneemt. 
Bovendien begroten wij geen geld voor een perspectiefdag, dus zal het 
departement met geld over de brug moeten komen. Als dit niet gebeurt, of bij 
te weinig organisatorische ondersteuning vanuit het departement, zien wij 
helaas geen perspectiefdag georganiseerd worden dit jaar. 
 

Bijlesbank 
We zijn voornemens om een lijst te maken met ouderejaars die eerstejaars 
willen helpen met het beter begrijpen van leerstof. Jelmer wordt het 
aanspreekpunt voor zowel eerstejaars die geïnteresseerd zijn om bijles te 
krijgen als voor ouderejaars die graag bijles geven. De mogelijkheden hiervan 
hangen wel af van de mate van enthousiasme van ouderejaars. Dit is op 
vrijwillige basis. 
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Doelstellingen Ontspannend 
 

Hokbeleid 
De plek waar FUF-leden samen kunnen komen gedurende de week is het hok. 
Deze bevindt zich op Drift 21, kamer 2.07. Het hok is van maandag tot en met 
donderdag van 13:00 tot wanneer de laatste leden weggaan met een uiterste 
van 22:00 open en op vrijdag van 13:00 tot 18:00. Wij willen kijken of het de 
moeite waard is het hok eerder op de dag te openen. Wanneer dit plaatsvindt, 
zullen leden hiervan via de WhatsApp groep, de Facebookpagina en/of de 
weekmail op de hoogte gesteld worden.  

Wij weten dat zowel Incognito als Atlas de kamers naast ons hebben verlaten. 
Hiervoor krijgen wij nieuwe buren in de plaats. We weten op het moment van 
schrijven nog niet wie dat worden. Ook weten we nog niet wat deze verandering 
gaat betekenen voor het Gangmakerscollectief. Het aanleggen van 
vriendschappelijke banden met de nieuwe buren wordt een van onze externe 
doelstellingen. 

Ook willen wij ons best doen om eerstejaars zich zo snel mogelijk thuis te laten 
voelen in het hok door veel contact met ze te leggen en ze persoonlijk uit te 
nodigen om een keer langs te komen. 

 

Toneelgroep 
Wij zijn van mening dat de toneelgroep een erg leuke groep is. Ook horen wij 
vanuit onze leden veel positieve geluiden hierover. Na de afwezigheid van deze 
groep afgelopen jaar willen wij daarom extra ons best doen om komend jaar 
genoeg leden te motiveren hieraan mee te doen. Er is al aardig wat animo voor 
zowel het acteren als het regisseren. We denken er nog over om regie en 
productie uit elkaar te halen, aangezien dit beide erg drukke taken zijn. 

 

Liftwedstrijd 
Nadat afgelopen jaar de liftwedstrijd met veel enthousiasme is ontvangen, 
willen wij komend jaar deze commissie voortzetten. 

 

Dies 
Wij zullen komend jaar in navolging van bestuur Van Dijk de Dies laten bestaan 
uit zowel een feest als een picknick de dag erna. 
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Doelstellingen Financieel 
 

Op financieel vlak willen we als bestuur streven naar een gezonde en heldere 
boekhouding zodat de vereniging een sterke financiële basis heeft. Dit jaar zijn 
er geen verdere bezuinigingen vanuit het departement; goed nieuws voor de 
FUF. Daarbij komt dat onze voorgangers een erg gezond beleid hebben gevoerd 
wat als gevolg heeft dat we niets van de spaartegoeden op hoeven te nemen.  

 

Spaartegoed 
Doordat er zo een goed beleid is gevoerd zijn we zelfs in staat geld toe te voegen 
aan de spaarrekening. Hierdoor zullen toekomstige plannen van de vereniging 
makkelijker te financieren zijn.  

 

Subsidies  
Voor veel activiteiten, zoals symposia, zijn er subsidies beschikbaar. Wij willen 
als bestuur erop letten dat we het aanbod van subsidies maximaal kunnen 
benutten, bijvoorbeeld door aan het begin van het jaar de commissies te laten 
weten wat voor subsidies er zijn en waar die te halen zijn. Jelmer gaat het 
voortouw hierin nemen door kennis op te doen over de subsidies en hoe we die 
kennis kunnen inzetten ten bate van de vereniging, zodat wij samen met de 
commissies formele fouten zoals gemiste deadlines kunnen voorkomen. Dit gaat 
gebeuren door rondvraag bij andere verenigingen en onderzoek naar hoe een 
aanvraag succesvol wordt. 

 

Sponsoring 
Sinds een relatief korte tijd ontvangt de FUF sponsoring van de stamkroeg. In 
ruil hiervoor nuttigen wij maandelijks een subliem aantal drankjes. In de 
studiejaren van 2014-2015 en 2015-2016 is er geld opgehaald door middel van 
het geven van filosofielessen. Dit was vorig jaar een aanzienlijk bedrag (Zie 
begroting). Wij denken dat er nog meer ruimte is om te groeien, niet alleen wat 
betreft de inkomsten maar ook wat betreft kennismaking met lesgeven voor 
leden die het docentenvak ambiëren.  

Daarnaast gaat de sponsorcommissie op zoek naar meer mogelijkheden, zoals 
bijvoorbeeld reclame op de website van de FUF. 
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Initiatievenpot  
De initiatievenpot wordt nu weinig aangesproken. Wij willen dit stimuleren met 
behulp van nieuwe en overzichtelijke formulieren. Deze formulieren komen in 
het hok te liggen en op de website te staan om het indienen van initiatieven te 
vergemakkelijken. De initiatievenpot biedt ruimte voor goede en innovatieve 
ideeën vanuit onze leden.  

 

Marketingplan 
Er is gedurende het vorige bestuursjaar een marketingplan geschreven door 
Roger, de commissaris extern. We hebben een ingekorte versie gekregen. Door 
de complexiteit van dit plan en het gebrek aan expertise binnen ons bestuur 
moeten we nog kijken in hoeverre we hiervan gebruik kunnen maken. Het plan 
zal in ieder geval aan bod komen binnen de sponsorcommissie. 

 

Pinapparaat  
Wij overwegen de aanschaf van een pinapparaat voor de vereniging. De 
aanschaf lijkt ons een groot voordeel aangezien het een modern en 
professioneel karakter geeft aan onze vereniging. Weinig studenten gebruiken 
tegenwoordig nog contant geld. Met het pinapparaat spelen we daarop in. Met 
de mogelijkheid van pinnen verwachten we betalingen sneller en gemakkelijker 
af te ronden. Daarnaast creëert het gemak om muntjes bij te kopen op feesten 
en is er ook geen kleingeld meer nodig om cola in het hok te kopen. Het 
pinapparaat zal rond de 80 euro in aanschaf zijn en maximaal 2,75% commissie 
per transactie kosten. Volgens ons weegt het gemak op tegen die lage extra 
kosten. 
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Doelstellingen Extern 

 

Boekencommissie 
Het zesentwintigste bestuur van onze vereniging heeft in het jaar 2015-2016 de 
studieboekendeal op touw gezet. Met behulp van deze deal kunnen leden van 
onze vereniging studieboeken met korting bestellen via de website. Daarom kan 
de boekendeal ook gebruikt worden om nieuwe leden te werven en onze 
vereniging wat te doen groeien. De potentie is echter nog niet helemaal benut 
het afgelopen jaar. Wij blijven de boekendeal aanbieden en verbeteren deze 
waar nodig. Deze verbetering zal voornamelijk plaatsvinden in de vorm van 
promotie aan alle hoofd- en bijvakstudenten van zowel de bachelor 
Wijsbegeerte als de op het vakgebied aansluitende masters. Deze promotie zal 
plaatsvinden in de vorm van flyers, posters, praatjes bij colleges en 
aankondigingen op Blackboard in samenwerking met docenten. Ook zullen wij 
ons best doen de communicatie met de docenten zo soepel mogelijk te laten 
verlopen, zodat we tijdig de lijsten met benodigde boeken door kunnen sturen 
naar de webshop. Verder willen we naast het verplichte materiaal ook zoveel 
mogelijk aanbevolen materiaal aanbieden.  

 

MUF 
Het denderende succes van MUF afgelopen jaar heeft ons doen besluiten dit het 
komende jaar voort te zetten. Onze medeorganisator STUFF, de Groningse 
studievereniging filosofie, heeft ook aangegeven hiermee door te willen gaan. 
Graag zouden wij hier meerdere filosofische studieverenigingen vanuit het hele 
land bij willen betrekken, zodat MUF het ultieme uitje voor studenten filosofie 
in Nederland wordt. Daar hebben we echter nog niet met STUFF over gesproken. 

 

Lescommissie 
De lescommissie is in juni 2016 in het leven geroepen om de organisatie van de 
filosofielessen die we aanbieden meer te structureren. Daarnaast werd het 
allemaal een beetje te veel voor één persoon. De commissie wordt nu gevormd 
door vijf leden, waarvan er minimaal één al een jaar actief is geweest in de 
commissie. Dat lid geeft gedurende het jaar de kennis over aan een van de 
andere leden, om deze kennis te behouden voor de commissie. Nieuwe 
commissieleden worden door de commissie zelf gevraagd of ze in deze 
commissie plaats willen nemen. 
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Website 

Bestuur Van Dijk had al plannen om de website te voorzien van goed lopende 
interne en externe agenda’s en een forum. Wij willen hier gedeeltelijk verder 
mee aan de slag. Voor het forum is naar ons idee te weinig animo om het de 
moeite waard te maken. Dit geldt echter niet voor de agenda’s, aangezien niet 
alle leden Facebook hebben en sommigen de website nog weleens willen 
gebruiken om op de hoogte te blijven van de actualiteiten binnen onze 
vereniging. Hierop aansluitend lijkt het ons ook zinnig om aandacht te besteden 
aan het bijhouden van de nieuwspagina op de website. Als laatste willen wij de 
registratie op de website vergemakkelijken, door ieder lid van de FUF een eigen 
account te geven op het moment van inschrijving. Het is immers niet voor 
iedereen even duidelijk hoe het registreren op de website in zijn werk gaat. 
Tevens zijn er mensen met meerdere accounts op de website, wat de lijst met 
geregistreerde accounts nodeloos chaotisch maakt. 

 

Samenwerkingsverbanden 
De samenwerkingsverbanden die we hebben met SVO, Autarkeia, VIDIUS, 
andere studieverenigingen en het filosofisch café willen we behouden. We 
zouden graag de FUF in de commissie van het filosofisch café vertegenwoordigd 
zien, maar dat is op dit moment naar ons weten niet het geval. Ook willen we 
het contract dat we hebben met de Stichtse Taveerne, onze stamkroeg, met een 
jaar verlengen. Het huidige contract loopt af op 31 december 2016. 
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Persoonlijke Speerpunten 
 

Speerpunten Voorzitter 
Met het voorzitterschap zijn meerdere taken 
verbonden die ik graag op mij neem en hoop te 
kunnen uitvoeren naar goedkeuring van de leden 
en het bestuur. 

Op de eerste plaats komt voor mij de functie die de 
voorzitter heeft binnen zijn bestuur. Hierbij denk ik 
niet alleen aan het voorzitten van vergaderingen 
maar ook aan het opstellen en bijhouden van de 
agenda en actiepuntjes, weten wat er speelt binnen 
het bestuur en zorgen dat het bestuur goed 
functioneert. Dit laatste zie ik als een van mijn 
belangrijkste taken.  

Ik wil me volledig in gaan zetten voor een goed draaiend bestuur waar de juiste 
taken bij de juiste bestuursleden komen te liggen, waar de sfeer binnen het 
bestuur zo goed mogelijk is en waar ik altijd klaarsta voor mijn 
medebestuursleden in tijden van tegenspoed. Het spreekt voor zich dat we de 
fijne momenten ook graag delen. 

Daarnaast ben je als voorzitter het gezicht van de FUF. Dit betekent dat ik 
representatief moet zijn voor waar de FUF voor staat. Ik wil de gastvrijheid en 
vriendelijkheid uitdragen die volgens mij horen bij de FUF en mijn best doen het 
gevoel dat ik kreeg bij mijn eerste FUF-activiteiten over te dragen op de nieuwe 
eerstejaars.  

Persoonlijk zal ik een rol gaan spelen in het verbinden van oude en nieuwe 
leden. Ik zal mij in gaan zetten het contact met Autarkeia te verbeteren, door 
een goede relatie te onderhouden met haar voorzitter. In eerste instantie zal ik 
dit contact samen met mijn voorganger onderhouden, waarna ik het later zelf 
voort kan zetten. 

Als laatste zal ik me bezighouden met het contact met andere verenigingen, 
zowel binnen Utrecht als daarbuiten. Ik zal plaatsnemen in het 
Gangmakerscollectief, hoe dat er volgend jaar ook uit moge zien, en 
hoofdverantwoordelijke zijn in de communicatie aangaande MUF. 

 

 

Wouter van der Lans 
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Speerpunten Secretaris 
Voordat ik vol enthousiasme mijn persoonlijke 
speerpunten voor het komend jaar induik, is het 
belangrijk dat ik de aandacht nog even kort vestig op 
de taken welke behoren tot mijn functie. Hieronder 
vallen de volgende zaken: Het op tijd schrijven van de 
weekmail, het bijhouden van de in- en uitgaande 
fysieke post, het bijhouden van de 
ledenadministratie, het notuleren van de 
bestuursvergaderingen en de algemene 
ledenvergaderingen, het reserveren van zalen en tot 
slot het nemen van verantwoordelijkheid over de 
bestuurlijke correspondentie in het algemeen. Mijn voorgangster Marloes 
streed ervoor de juiste informatie op tijd bij de juiste personen terecht te laten 
komen, hetgeen een houding is die ik in mijn bestuursjaar zeker vol zal houden.  

Naast de vaste taken, welke horen bij mijn functie, heb ik zo ook mijn 
persoonlijke doelstellingen in de functie van bestuurder van onze vereniging. 
Allereerst neem ik het voorzitterschap van de boekencommissie over van Roger. 
Zoals al genoemd in de externe doelstellingen willen wij de boekendeal, zoals 
deze is opgezet door het zesentwintigste bestuur, doorzetten en verder 
uitwerken.  

Samen met Jelmer neem ik komend jaar verantwoordelijkheid over de website. 
Naast het feit dat wij de website als verzamelplaats voor alle foto’s en voor 
belangrijke (commissie)documenten zullen behouden, willen we ook 
overzichtelijke interne en externe agenda’s toevoegen aan de website en het 
registratiesysteem vergemakkelijken.  

 

  

Ernö Groeneweg 
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Speerpunten Penningmeester 
De taken die onder mijn functie vallen zijn de 
volgende punten: de bonnetjes op orde hebben, de 
kas en rekening onderhouden, zorgen dat iedereen 
op tijd betaalt en zorgen dat iedereen de formulieren 
voor de penningmeester juist invult. Ik zal me verder 
toeleggen op enkele zaken die niet officieel binnen 
mijn functie thuishoren. 

Ik zal gaan assisteren bij de meeloop- en 
matchingsdagen die worden georganiseerd voor 
geïnteresseerden. Het departement organiseert deze 
dagen en mijn taak is voornamelijk uitvoerend. 

Ook zal ik mij dit jaar bezighouden met het maken 
van een formulier voor de initiatievenpot zodat mensen makkelijk initiatieven 
kunnen indienen. Hierdoor hopen we dat er meer gebruik zal worden gemaakt 
van deze pot. 

Verder ga ik mij ontfermen over de bijlesbank waarvoor ouderejaars zich kunnen 
opgeven om te helpen bij bepaalde vakken. Zodoende kunnen mensen met 
problemen omtrent de leerstof bijles krijgen. Ik zal hierbij als tussenpersoon 
fungeren. 

Tevens zal ik mij gaan bezighouden met de subsidies en kennisnemen van de 
mogelijkheden die er zijn op dit gebied.  

Daarnaast zal ik plaatsnemen in de sponsorcommissie om de 
sponsormogelijkheden te onderzoeken voor de vereniging. 

Tot slot zal ik samen met Ernö gaan kijken hoe we de website van de FUF 
gemakkelijker en professioneler kunnen maken.  

 

  

Jelmer Pieter Visser 
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Speerpunten Vicevoorzitter 
Voor zover we hebben kunnen achterhalen heeft de 
FUF niet eerder een vicevoorzitter gehad. Dat stelt 
me in staat om heel erg mijn eigen invulling te geven. 
Mijn zwaartepunten zullen liggen bij de 
lescommissie, de versuscommissie en het 
huishoudelijk reglement. Ook ga ik enkele externe 
taken op me nemen. 

 

Ik wil plaatsnemen in de versuscommissie om mijn 
ideeën te kunnen uitvoeren. Daarbij denk ik 
bijvoorbeeld aan het introduceren van een 
socratisch gesprek en de verandering van de vorm 
van het debat. Door deze specifieke veranderingen zal het toegankelijker 
worden en meer loskomen. 

 

In de lescommissie heb ik plaatsgenomen als manager van het bestand met 
lesgevers. Ik ben het eerste aanspreekpunt en zorg dat iedereen weet waar en 
wanneer hij of zij wordt verwacht. 

 

Verder wil ik me graag bezighouden met het uitbreiden van het huishoudelijk 
reglement. Ik wil me verdiepen in een aantal huishoudelijke reglementen van 
vergelijkbare verenigingen. Daar hoop ik ideeën op te doen voor ons eigen 
huishoudelijk reglement. 

 

Mijn externe taken zijn het contact met VIDIUS en de vergaderingen van het 
SVO. 

 

  

Joost van der Putten 
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Speerpunten Commissaris Intern 
Allereerst behandel ik hier de taken die bij mijn functie 
horen. Mijn taak is om ervoor te zorgen dat alles goed 
loopt op het gebied van commissies en activiteiten. Ik 
ga er dus voor zorgen dat alle activiteiten en 
commissies zo soepel mogelijk verlopen en dat er een 
fijne sfeer hangt binnen de vereniging. Ik ga samen 
met mijn voorganger de commissiemarkt opzetten en 
daarna de commissies indelen. Mochten er te weinig 
aanmeldingen zijn voor een commissie dan wil ik daar 
persoonlijk mensen voor benaderen. Ik wil goed 
contact onderhouden met de commissies zodat ik 
weet hoe het er voor staat en zij ook weten wat er van 
hen verwacht wordt. Ik wil mij daarbij focussen op de witboeken en foto’s. Voor 
het goed functioneren van commissies ga ik er ook voor zorgen dat iedere 
commissie het witboek, het penningmeesterformulier en het 
zaalverhuurformulier in handen krijgt aan het begin van het jaar. Tot slot ben ik 
beheerder van de Facebookpagina en -groep. Het beleid dat door bestuur Van 
Dijk is ingezet ga ik hier voortzetten. 

Buiten het functioneren van commissies zie ik het als een van mijn belangrijkste 
taken om zoveel mogelijk eerstejaars te enthousiasmeren. Dit wil ik doen door 
veel contact te leggen met eerstejaars op evenementen en ze tijdens en na 
colleges persoonlijk uit te nodigen om naar evenementen en het hok te komen.  

In navolging van het vorige punt wil ik mij ook actief bezig gaan houden met de 
promotie van activiteiten.  

Een ander speerpunt is voor mij de toneelgroep. Ik wil in het begin actief de 
groep promoten mocht de animo vrij klein blijken. Zodra de groep is opgestart 
wil ik een toezichthoudende rol spelen zodat ik snel op de hoogte ben van 
eventuele problemen en kan meedenken over een oplossing. 

Ook wil ik mij bezig gaan houden met het organiseren van de studiemiddagen 
en zal ik samen met Joost plaatsnemen in het SVO en de lescommissie. 

  

Imke Falkena 
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Nawoord 
 

We hopen dat wij als bestuur de verwachtingen waar kunnen maken en de FUF 
een mooi jaar kunnen bezorgen zoals dat een goed FUF-bestuur betaamt. 

Wij hopen op de afwezigheid van tegenslagen, maar wanneer deze zich toch 
mochten voordoen, wij het met elkaar kunnen overwinnen en er sterker uit 
kunnen komen. 
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Bijlage 1: Balans 
Per 05-07-2016 
Activa 

 
Liquide middelen 
Grote Kas      € 481,85 
Feestkas      € 150,00 
Totaal Kas      € 631,85 
Betaalrekening      € 7.831,54 
Spaarrekening      € 6.463,08 
Totaal Liquide middelen    € 14.926,47 

 
Vlottende activa: 
Voorraad      € 255,78 
Debiteuren      € 348,14 
Totaal Vlottende activa     € 603,92 

 
Vaste activa 
Boeken       € 1.263,50 
Camera      € 160,00 
Gitaar       € 70,00 
Harde schijf      € 54,99 
Overig       € 204,98 
Totaal Inventaris     € 1.753,47 
Totaal Vaste Activa      € 1.753,47 

 
Totaal Activa      € 17.306,86 

 
Passiva 

 
Eigen vermogen: 
Totaal geopende posten per 10-09-2015  € 3.631,47 
Totaal Reserveringen     € 449,87 
Algemene Voorziening     € 11.842,69 
Totaal Eigen vermogen      € 15.873,89 

 
Vreemd vermogen: 
Crediteuren      € 209,19 
De Filosoof      € 1.223,78 
Totaal Vreemd vermogen     € 1.432,97 

 

Totaal passiva      € 17.306,86 
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Bijlage 2: Begroting 

Inkomsten:    Uitgaven:   

Restanten 2016-2017  € 3.000,00  Almanak  € 150,00 

Contributie  € 3.000,00  ALV  € 150,00 

Bijdrage dep.  € 1.900,00  Bankkosten  € 250,00 

Bijdrage stichtse  € 250,00  Bestuurskleding  € 250,00 

Filosofielessen  € 700,00  Borrels  € 50,00 

Algemene sponsoring  € 200,00  Commissieaftrap  € 150,00 

  € 9.050,00  Commissievoorlichting  € 25,00 

    Constitutieborrel  € 600,00 

    Contributie U-fonds  € 30,00 

    Contributie Vidius  € 45,00 

    Cultuurcommissie  € 50,00 

    Dies  € 150,00 

    Docentencafécommissie  € 400,00 

    Dryade commissie  € 700,00 

    EindejaarsBBQ  € 250,00 

    Familiedagcommissiereservering  € 75,00 

    Feestcommissie  € 200,00 

    Hok activiteiten  € 60,00 

    Initiatievenpot  € 200,00 

    Inventaris  € 350,00 

    Kick-off activiteit  € 250,00 

    Kookcommissie  € 150,00 

    KvK kosten  € 40,00 

    Liftcommissie  € 100,00 

    Merchandisecommissie  € 20,00 

    Midyearsuitje  € 300,00 

    MUF  € 150,00 

    Oktoberfeest  € 300,00 

    Open podium  € 200,00 

    Promotie  € 50,00 
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    Reiscommissie  € 400,00 

    Reservering Lustrum  € 250,00 

    Sinterklaasactiviteit  € 20,00 

    Sportcommissie  € 50,00 

    Symposiumcommissie  € 800,00 

    Toename spaartegoeden  € 380,00 

    Toneelgroep  € 300,00 

    Versus  € 100,00 

    Voorraad  € 50,00 

    Website  € 100,00 

    Onvoorzien (10%)  € 905,00 

      € 9.050,00 
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Bijlage 3: Commissielijst 
 

Commissies op basis van inschrijving 

Almanakcommissie: Deze commissie stelt zichzelf als doel om aan het eind van 
ieder academisch jaar een almanak gecreëerd te hebben met een overzicht van 
het jaar dat achter ons ligt. De invulling hiervan is vrij aan de commissie; foto’s, 
columns, odes aan leden, reflecties op activiteiten en anekdotes behoren tot de 
mogelijkheden.  

Boekencommissie: De boekencommissie geeft onze leden de mogelijkheid 
studieboeken aan te schaffen met korting.  

Cultuurcommissie: Elk kwartaal organiseert de cultuurcommissie een activiteit 
die in zeer brede zin een cultureel aspect in zich heeft. Denk hierbij aan theater- 
of museumbezoeken, tekenmiddagen of schrijfworkshops.  

Docentencafécommissie: De docentencafécommissie stelt zichzelf als doel de 
FUF-leden kennis te laten maken met de docenten op meer informele wijze. 
Tijdens deze avonden, die ongeveer drie keer per jaar georganiseerd worden, 
zal een docent vertellen over zijn of haar interesses en dit in meer of mindere 
mate combineren met filosofie.  

Dryadecommissie: Dankzij de dryadecommissie krijgen studenten en docenten 
de kans om op fora hun medefilosofen te vermaken en verblijden met de 
onderwerpen die ze zelf interessant vinden. De stof die hier onderwerp zal zijn 
zal niet snel het onderwerp zijn van een college. Ook organiseert de commissie 
het jaarlijkse filosofestival. 

Feestcommissie: De feestcommissie zal, meestal in samenwerking met andere 
verenigingen, gedurende het jaar verschillende feesten organiseren waarop de 
FUF’ers alle onrust uit hun lijf kunnen dansen. De meeste feesten zullen een 
passend thema krijgen. Denk hierbij aan „Sintequila” en „Zweefteven en 
Hoogvliegers”. Dit jaar zullen het gala en het diesfeest ook georganiseerd 
worden door de feestcommissie. Verder dragen zij zorg voor het Oktoberfeest 
in het volgende jaar. Sommige feesten zullen open zijn voor niet-FUF’ers.  

Kookcommissie: Naast de gezelligheid die gepaard gaat met de informele 
bijeenkomsten van de kookcommissie waarin de leden voor elkaar koken, is ze 
ook verantwoordelijk voor het avondeten bij het introductiekamp en het 
jaarlijkse docentendiner. Bij deze laatste activiteit worden docenten een avond 
lang in de watten gelegd door de leden van de kookcommissie en het bestuur.  

Liftcommissie: De liftcommissie zal verantwoordelijk zijn voor het organiseren 
van de liftwedstrijd. 
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Merchandisecommissie: De merchandisecommissie biedt de leden de kans hun 
(kleding)kast uit te breiden met verschillende onmisbare items. Een vaste 
waarde is de kledinglijn, denk hierbij aan vesten, shirts, sokken en mutsen. 
Daarnaast laat de commissie haar creativiteit de vrije loop en komt meestal met 
een aantal ludieke artikelen zoals boekenleggers, collegeblokken en pennen.  

Open-podiumcommissie: Het open podium geeft FUF-leden en docenten de kans 
hun vele talenten op de planken te brengen. Muziek is op deze avond een vaste 
waarde, maar ook poëzie, columns, cabaret en dans zijn welkom. 
Traditiegetrouw zal het bestuur op vele verschillende manieren een poging doen 
het publiek te betoveren en de toneelgroep geeft een voorproefje van wat ze 
aan het repeteren zijn.  

Reiscommissie: De reiscommissie neemt ons jaarlijks mee op studiereis naar de 
prachtigste plekken van deze aardbol. De commissie stippelt de reis uit voor de 
FUF-leden zodat ieder zich mee kan laten nemen langs de mooiste plekken van 
de reisbestemming. Enkele bestemmingen van de afgelopen jaren zijn Rome, 
Praag en Edinburgh geweest. Tijdens deze reis zullen studie gerelateerde 
activiteiten aan bod komen, zoals een lezing of een bezoek aan de geboorteplek 
van een plaatselijke filosoof. Daarnaast zal de reiscommissie ons ook de tijd en 
de ruimte geven om op eigen houtje de stad te verkennen en te ontspannen.  

Sponsorcommissie: Om de vele activiteiten van de FUF nóg meer flair te geven 
stelt de sponsorcommissie zich als doel om extra vermogen in geld of natura te 
vergaren. Een voorbeeld van sponsoring is terug te zien in de sponsoring van de 
lustrumshirts uit 2015. Het geld dat hiermee verkregen wordt kan 
commissiegericht of voor de gehele FUF ingezet worden.  

Sportcommissie: De sportcommissie zal ons een paar keer per jaar in de benen 
helpen en een leuke sportactiviteit, in de breedste zin van het woord, voor ons 
organiseren. Denk hierbij aan apenkooien, discozwemmen en D-Sports.   

Symposiumcommissie: De symposiumcommissie zal het organiseren van een 
groot jaarlijks symposium op zich nemen. Deze symposia zullen zich richten op 
een onderwerp wat minder tot uiting komt in het standaard curriculum.  

Versuscommissie: De versuscommissie organiseert meerdere malen per jaar een 
activiteit die draait om debatteren en spreken. De invulling hiervan is vrij; zo kan 
er een socratisch gesprek of een vorm van debat worden georganiseerd.  
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Commissies op basis van uitnodiging 

Alumnicommissie: De Alumnicommissie is de schakel tussen de FUF en 
Autarkeia, de alumnivereniging. Deze commissie zal de mogelijkheden 
verkennen om samen met deze vereniging activiteiten te organiseren die 
interessant zijn voor zowel leden van de FUF als Autarkeia.  

Introductiecommissie: Het introductiekamp wordt georganiseerd en begeleid 
door de introductiecommissie. De nieuwe eerstejaars zullen dankzij deze 
commissie kennismaken met de FUF en zullen geen betere start van hun studie 
kunnen wensen.  

Kascommissie: De penningmeester van het bestuur zal ondersteuning krijgen 
van deze commissie. Het is de taak van deze commissie en de penningmeester 
om de financiële gezondheid van de FUF te waarborgen. Deze commissie 
bestaat uit oud-penningmeesters en minstens één niet-oud-penningmeester.  

Lescommissie: De lescommissie is verantwoordelijk voor het in goede banen 
laten lopen van de filosofielessen die worden gegeven op scholen. 

 

Collectieven  

Dj-collectief: De leden van dit collectief stellen zich beschikbaar om op feesten 
en gelegenheden plaatjes te draaien zodat de andere FUF’ers los kunnen gaan 
op de muziek. Als dank voor hun inzet hoeven ze geen entree te betalen en 
hebben ze recht op twee gratis consumpties.  

Grafisch collectief: De leden van het grafisch collectief ontwerpen onder andere 
posters voor activiteiten als hier behoefte aan is bij de commissies. Ook andere 
dingen, zoals officiële uitnodigingen voor het bestuur, kunnen ontworpen 
worden door dit collectief.  

Hokcollectief: Als de bestuursleden door incidentele omstandigheden niet in de 
gelegenheid zijn om in het hok aanwezig te zijn kan iemand uit het hokcollectief 
dit voor een dag of een dagdeel opvangen. De voornaamste taken van de leden 
van het hokcollectief zijn het schoonhouden van het hok en het hok openen of 
sluiten.  

Programmeercollectief: Het programmeercollectief zal het bestuur 
ondersteunen bij alles wat te maken heeft met techniek. Het belangrijkste doel 
dat wij hiermee voor ogen hebben is ondersteuning bij het onderhouden en 
verder vormgeven van de website.  
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Tapcollectief: Dit collectief stelt zich beschikbaar om bardiensten te draaien op 
feestjes. Als bedankje krijgen ze gratis toegang tot het feest en twee 
consumpties.  

 

Groepen  

Toneelgroep: Elk jaar studeert de toneelgroep een stuk in dat vervolgens wordt 
opgevoerd. Iedereen die graag op of achter het podium staat is welkom bij de 
toneelgroep.  

Spelletjesgroep: De FUF heeft veel liefhebbers van het bord- en kaartspel. Deze 
leden kunnen zich vermaken in de spelletjesgroep. De groep organiseert een 
aantal spelletjesmiddagen of -avonden gedurende het collegejaar.  
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Bijlage 4: Jaarplanning 
 

Periode 1: 5 sep - 11 nov 

 

Opmerkingen 

34  26-28 aug  Introductiekamp  
35      
36  5-6 sep  Introductie Faculteit  
37  13-sep.  Filosofisch Café  
37  14-sep.  Wissel-ALV  
37  14-sep.  Maandelijkse Borrel  
37  17-sep.  Filosofestival  
38  23-sep.  Kickoff-BBQ  
39  29-sep.  Commissiemarkt  
40  5-okt.  Theemiddag  
41  11-okt.  Filosofisch Café  
41  12-okt.  Maandelijkse Borrel  
42  19-okt.  Bingo  
43  25-okt.  Commissie-etentje  
43  27-okt.  Cultuuractiviteit  

43-44    Studiemiddag  
44  1-nov.  Oktoberfeest  
44    Hokactiviteit Tentamenweek 

45  
7-11 nov 

  Reflectieweek 

45  8-nov.  Filosofisch Café    

45  9-nov.  Maandelijkse Borrel  

      

Periode 2: 14 nov - 3 feb 

 
Opmerkingen 

46  14-nov.  Sportactiviteit  
47  22-nov.  Karaoke  
48  29-nov.  Feest  
48  1-dec.  Cultuuractiviteit  
49  5-dec.  Surpriseavond  
49  7-dec.  Dryadeactiviteit  
50  13-dec.  Filosofisch Café  
50  14-dec.  Maandelijkse Borrel  
50 

 
16-dec. 

 
Versus 

 

51  20-dec.  Docentencafé  
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51  22-dec.  Kersthokactiviteit  
52    X Kerstvakantie 

1    X Kerstvakantie 

2  10-jan.  Filosofisch Café  
2  11-jan.  Maandelijkse Borrel  
3  18-jan.  Sportactiviteit  

3-4    Studiemiddag  
4    Hokactiviteit Tentamenweek 

5  30-jan - 3-feb   Reflectieweek 

5  3-5 feb  MYU  

      

Periode 3: 6 feb - 13 apr 

 

Opmerkingen 

6 
 

8-feb. 
 Maandelijkse Borrel  

6 
 

10-feb. 
 Cultuuractiviteit  

7 
 14-feb.  Filosofisch Café  

7 
 15-feb.  Feest  

7  17-feb.  Versus  
8  23-feb.  Dryadeactiviteit  
9  2-mrt.  Docentencafé  

10  6-mrt.  Gala  
10  8-mrt.  Maandelijkse borrel  
11  14-mrt.  Filosofisch Café  
11  15-mrt.  H-ALV  
12  20-mrt.  Sportactiviteit  
12  23-mrt.  Open podium  
13  28-mrt  Bestuursvoorlichting  
13  30-mrt.  Cultuuractiviteit  

13-14    Studiemiddag  
14    Hokactiviteit Tentamenweek 

15  10-14 apr   Reflectieweek 

15  11-apr.  Filosofisch Café  
15  12-apr.  Maandelijkse Borrel  
16  17-21 apr  Studiereis Onderwijsvrije week 

      

Periode 4: 24 apr - 30 jun 

 

Opmerkingen 

17  24-apr.  Docentencafé  
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18  2-mei  Diesfeest  
18  3-mei  Diespicknick  
19  9-mei  Filosofisch Café  
19  10-mei  Maandelijkse Borrel  
20  15-mei  Versus  
20  18-mei  Sportactiviteit  
21  23-mei  Cultuuractiviteit  
21  27-28 mei  Liftwedstrijd  
22  1-jun.  Symposium  
23  6-jun.  Dryadeactiviteit  
24  13-jun.  Filosofisch Café  
24  14-jun.  Maandelijkse Borrel  
25  22-jun.  Docentendiner  

25-26    Studiemiddag  
26  30-jun.  Eindejaarsbarbecue Tentamenweek 

27  3-jul.  X Vakantie 

      

Periode 1: 4 sep - 10 nov 

 
Opmerkingen 

34  30-aug - 1-sep  Introkamp  
41  11-okt.  Filosofestival  

 

 
 
 
 


