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Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten  

 



Voorwoord 
Geachte lezer, 

Met trots presenteren wij het beleidsplan van het negenentwintigste kandidaat-bestuur          
van de Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten (hierna FUF). Hierin staan          
de doelstellingen en veranderingen die wij komend jaar met uiterst enthousiasme willen            
gaan uitvoeren. 

Alle kandidaat-bestuursleden hebben afgelopen jaar kennis mogen maken met de FUF.           
We zijn verliefd geworden op de openheid en gezelligheid die bij de FUF centraal staan.               
De vereniging is voor ons enorm waardevol en wij willen ons daarom volledig inzetten              
om het karakter van de FUF te behouden.  

Onze doelstellingen zijn voornamelijk subtiele veranderingen. Wij zijn van mening dat           
deze veranderingen ervoor zorgen dat de gehele FUF nog meer van haar vereniging kan              
genieten. Wij gaan proberen deze doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren en zullen             
de FUF met passie en standvastigheid besturen. Wij hopen dat u deze visie met ons deelt. 

Met vriendelijke groeten, 

Ayco Geul Kandidaat-Voorzitter 
Inez Tempels Kandidaat-Secretaris 
Aimée de Sévaux Kandidaat-Penningmeester 
Elbrich Lutgendorff Kandidaat-Commissaris Intern 
Daan Horstman Kandidaat-Commissaris Onderwijs  
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Inleiding 
In dit beleidsplan zullen wij door middel van verschillende hoofdstukken onze           
doelstellingen en veranderingen voor komend jaar behandelen.  

In het eerste hoofdstuk, ‘Doelstellingen Algemeen’, bespreken we de doelstellingen die           
tot ons algemene beleid horen en welke zo belangrijk zijn dat ze niet onder een               
specifieker hoofdstuk vallen.  

Een belangrijk onderdeel van een studievereniging is uiteraard een breed assortiment           
aan studiegerelateerde en verdiepende activiteiten. Onze doelstellingen aangaande deze         
onderwerpen zullen wij in het tweede hoofdstuk behandelen. 

Naast alle verdiepende activiteiten is de FUF vanzelfsprekend ook een vereniging die            
ontspanning wil bieden aan haar leden. Ons beleid omtrent dit onderwerp leest u in het               
derde hoofdstuk. 

Wij zetten het financiële beleid voort zoals afgelopen jaren. In het vierde hoofdstuk             
zetten wij onze doelstellingen aangaande dit onderwerp uiteen. 

In het vijfde hoofdstuk weiden wij uit over de doelstellingen betreffende onze externe             
contacten. Deze zijn voor de FUF erg belangrijk. Daarom willen wij deze goed             
onderhouden. Verder willen wij dit jaar nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan,         
zowel binnen als buiten Utrecht.  

We hebben dit jaar een nieuw hoofdstuk toegevoegd, ‘Doelstellingen Duurzaamheid’,          
vanwege het belang en de omvang van onze doelstellingen aangaande dit onderwerp.            
Meer uitleg hierover leest u in dit hoofdstuk zelf.  

Na dit hoofdstuk volgen de persoonlijke speerpunten, in volgorde van bestuurlijke           
functie. 

Tot slot hebben we de bijlagen ‘Balans’, ‘Begroting’, ‘Commissielijst’ en ‘Jaarplanning’           
toegevoegd. 
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1 Doelstellingen Algemeen 
1.1 Actief Eerstejaarsbeleid 
Wij, bestuur Geul, het negenentwintigste kandidaat-bestuur der FUF, willen er dit jaar            
voor zorgen dat de nieuwe eerstejaars filosofiestudenten zich ten zeerste welkom zullen            
voelen bij de FUF. Wij staan namelijk voor een gezellige FUF waarbij we iedereen willen               
betrekken en thuis willen laten voelen.  
 
Om dit te realiseren willen we allereerst opnieuw de kroegentocht voor eerstejaars            
organiseren en periodiek bij de colleges van de eerstejaars blijven langsgaan om de             
activiteiten van de FUF onder de aandacht te brengen.  
 
Tevens willen wij in het eerste blok van het studiejaar wekelijks themahokdagen            
organiseren. Dit zijn laagdrempelige activiteiten in het hok zoals een filmmiddag, een            
gezamenlijke lunch, een theemiddag of een borrel. Omdat we meer invulling willen            
geven aan de themahokdagen hebben we hier ook meer geld voor begroot. 
Als deze activiteiten een succes blijken te zijn onder de eerstejaars en onder de rest van                
de FUF, is er de mogelijkheid dat we deze voortzetten gedurende de rest van het jaar. De                 
activiteiten zijn niet te vinden in de jaarplanning omdat de data voor deze activiteiten              
nog niet vaststaan. We kondigen deze activiteiten daarom aan via WhatsApp en/of de             
weekmail. We zijn ervan overtuigd dat deze activiteiten zullen zorgen voor extra            
gezelligheid in het hok en dat de drempel om naar het hok te komen hierdoor verlaagd                
wordt voor de eerstejaars. Dit omdat een activiteit een doel geeft om naar het hok te                
komen en omdat het verzekert dat er anderen zullen zijn.  
 
Verder zijn wij van plan om het introductiekamp van 2019-2020 uit te breiden naar een               
introductieweek. Wij zijn van mening dat het introductiekamp een van de leukste            
activiteiten is van het jaar. Het introductiekamp is namelijk de ideale activiteit, vooral             
voor eerstejaars, om nieuwe mensen te leren kennen en geïntroduceerd te worden aan             
de FUF. Na het introductiekamp is er een collegevrije halve week waar wij invulling aan               
willen geven met laagdrempelige activiteiten in en rond de universiteit zelf. Hierdoor            
kunnen de eerstejaars kennismaken met meer FUF’ers, het FUF hok en de universiteit.             
Tevens bereiken wij hier ook de eerstejaars mee die niet aanwezig zijn op het              
introductiekamp. Deze introductieactiviteiten zullen wij zelf organiseren. 
 

1.2 Betere promotie voor activiteiten 
Wij willen als bestuur streven naar betere promotie voor alle activiteiten. We zullen             
hiervoor zorgen door ten eerste de deur van het FUF-hok leeg te maken om die alleen                
voor promotie van activiteiten te gebruiken. Hierop zullen wij de activiteiten en            
belangrijke informatie over deze activiteiten vermelden. 

Ten tweede zullen wij voor een aantal grotere activiteiten posters laten drukken en deze              
ook op de deur van het FUF-hok hangen. Deze grotere activiteiten zijn bijvoorbeeld het              
jaarlijkse Mid Years Uitje en de eindejaarsbarbecue. Door middel van het krijtbord            
hopen wij meer aandacht te vestigen op de activiteiten en door middel van de posters               
hopen wij meer mensen te enthousiasmeren voor de activiteiten.  
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1.3 Commissies  
Afgelopen jaar was er een ‘minder-commissie’ beleid. Het opvullen van de commissies            
verliep afgelopen jaar naar wens, dus zien wij geen reden om het streven naar minder               
commissies voort te zetten.  

Wij zien een belang in het oprichten van een duurzaamheidscommissie. Ook willen wij             
de familiedagcommissie uitbreiden naar de familie- en vriendendagcommissie. Voor         
meer informatie omtrent deze twee commissies, zie [3 Doelstellingen Ontspannend; 3.4           
Familie- en vriendendagcommissie] en [6 Doelstellingen Duurzaamheid; 6.1        
Duurzaamheidscommissie].  

1.4 Het FUF-hok 
Het gezelligste kamertje van de universiteit, vanzelfsprekend het FUF-hok, is te vinden            
op Drift 21, kamer 2.07. Aangaande het FUF-hok zijn er een aantal veranderingen die wij               
hierboven al hebben genoemd.  
 
Verder houden wij de half-acht regeling aan. Deze regeling houdt in dat het hok altijd               
open blijft tot 19:30. Vanaf 19:30 zal er met de leden worden gecommuniceerd of zij nog                
van plan zijn richting het hok te komen via de FUF Whatsappgroep. Als dit het geval is                 
zal het hok langer open blijven. Anders zal het hok om 19:30 of iets hierna sluiten.  
Daarnaast is het mogelijk om naar de hok-telefoon te bellen op het nummer +31 30 253                
6071 om te polsen of er nog veel leden zijn of om andere informatie te verkrijgen.  
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2 Doelstellingen Verdiepend 
2.1 Symposium 
Vorig jaar is een symposium georganiseerd in samenwerking met Eureka. Wij zullen            

1

Eureka dit jaar wederom benaderen of ze geïnteresseerd zijn in het opnieuw            
organiseren van een symposium met de FUF. Verder willen wij onderzoeken of er een              
samenwerking mogelijk is met de nieuwe internationale bachelor: Politics, Philosophy          
and Economics (hierna PPE) en het symposium dus met drie studieverenigingen te            
organiseren. 
Omdat er op dit moment nog geen ervaring is aan de kant van PPE zullen wij                
voornamelijk de verantwoordelijkheid van het symposium op ons nemen, hoewel wij           
PPE wel zullen betrekken in het organisatieproces. Mocht de samenwerking met PPE            
en/of Eureka niet doorgezet worden, zal het symposium door de FUF worden            
georganiseerd. Voor meer informatie over de samenwerking met PPE, zie [5           
Doelstellingen Extern; 5.2 Samenwerkingsverbanden]. 
 

2.2 Studie- en bijlesmiddagen 
De FUF biedt al haar leden de gelegenheid om samen te kunnen studeren in een rustige                
omgeving tijdens de studiemiddagen. Omdat studieplekken gedurende de        
tentamenperiodes schaars zijn, is dit een speciale service voor alle FUF-leden. Wegens            
het succes van de studiemiddagen zullen wij twee studiemiddagen per periode           
organiseren.  
 
Naast de studiemiddagen willen wij ook twee bijlesmiddagen organiseren.         
Bijlesmiddagen zijn middagen waarin wij zorgen voor een (of meerdere) ouderejaars           
student. Een bijlesmiddag is geen hoorcollege, maar een soort werkcollege waarin de            
studenten actief te werk gaan met de stof. Het eerste jaar van de bachelor filosofie kent                
twee vakken die in het algemeen als lastig worden ervaren, namelijk: ‘Filosofie van de              
Geest’ en ‘Logica’. Daarom pogen wij twee bijlesmiddagen te organiseren die zich            
specialiseren in deze twee vakken. Vorig jaar is er in blok 4 is een vergelijkbare logica                
bijles gegeven die goed in de smaak viel. Wij denken dat deze bijlesmiddagen             
toegankelijker zijn dan de bijlesbank omdat we het initiatief deels van de student naar              
het bestuur verleggen. 
 

2.3 Docentencafés  
Sinds een aantal jaar kan de FUF genieten van docentencafés. De ontspannen            
café-achtige sfeer van deze activiteit biedt de vereniging een mogelijkheid om docenten            
buiten de collegebanken op een persoonlijke manier te leren kennen. Dit bevordert de             
relatie tussen student en docent en zorgt voor een algehele betere sfeer, zowel buiten als               
binnen de universiteit. 
 
Bestuur Pol heeft vorig jaar de docentencafés zelf georganiseerd ter vervanging van de             
gelijknamige commissie. Zij beaamde dat deze taak makkelijk bij het bestuur zelf gelegd             

1 De studievereniging voor honoursstudenten van de faculteit geesteswetenschappen 
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kon worden. Ook hebben zij ervoor gekozen om twee docentencafés per jaar te             
organiseren in plaats van vier. Wij willen dit beleid voortzetten.  
 
Ook willen wij een vaste locatie voor deze activiteit reserveren. Locaties kosten vaak             
veel geld en maken deze activiteit onnodig duur. De bar op de Kromme Nieuwe Gracht               
20 wordt de nieuwe locatie voor de docentencafés. De FUF heeft het recht om viermaal               
per jaar deze locatie gratis te reserveren. Op deze manier blijft er meer budget over voor                
eten, drinken en bedankjes voor de docenten om er een nog gezelligere avond van te               
maken. 
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3 Doelstellingen Ontspannend 
3.1 Productiegroep voor toneel  
Dit jaar streven we ernaar om een succesvol toneelstuk neer te zetten met de              
toneelgroep. Afgelopen jaar was de toneelvoorstelling een groot succes, dat we dit jaar             
hopen door te zetten.  
 
Er is gebleken dat er naast het toneelspelen zelf veel andere taken zijn. Daarom zoeken               
we voor dit jaar niet alleen spelers voor in de toneelgroep, maar ook een eigen               
productiegroep die erbij hoort. Dit wordt geen aparte groep, maar zal onderdeel zijn van              
de toneelgroep. Deze productiegroep zal voornamelijk het decor, kostuums, techniek,          
grime etc. regelen. We hebben afgelopen jaar begrepen dat er mensen zijn binnen de              
FUF die liever niet op het podium staan maar achter de schermen bezig zijn om het                
toneelstuk in elkaar te zetten. Het is dit jaar dus mogelijk om alleen achter de schermen                
bezig te zijn door mee te doen met de productiegroep.  
 
Ook zal de productiegroep naar sponsors zoeken om te garanderen dat het toneelstuk             
doorgaat en niet dankzij geldgebrek gedwongen moet worden afgezegd. 
 
Afgelopen jaar heeft een vierdejaars HKU-student het toneelstuk geregisseerd. Dit was           
een enorm succes. Komend jaar gaan wij daarom wederom op zoek naar een             
HKU-student en/of een FUF’er die het toneelstuk van de FUF wil regisseren. 
 

3.2 Bandjesavond 
Bestuur Pol heeft voor het eerst de bandjesavond georganiseerd als afsplitsing van het             
open podium. Dit zorgde bij beide activiteiten voor een betere organisatie en meer tijd              
en aandacht voor de acts. Vanwege succes zullen wij dit voortzetten. De periode tussen              
het open podium en de bandjesavond willen we echter wel vergroten. Op deze manier              
hopen we dat meer leden zich zullen aanmelden om mee te doen als acts, zodat ze meer                 
tijd hebben om hun creatieve brein te laten werken en een nieuwe act te verzinnen. 
 
Voorgaande jaren waren zowel FUF’ers als docenten welkom bij het open podium en             
bandjesavond, wat de activiteit extra leuk maakte. Echter lukt het vaak niet om docenten              
erbij te betrekken. Daarom willen wij dit jaar docenten niet alleen vroegtijdig uitnodigen             
om bij de bandjesavond aanwezig te zijn maar zullen we ze ook persoonlijk benaderen              
om de opkomst van de docenten hopelijk te vergroten. 
 

3.3 Lichaam- en Geestcommissie 
Ook dit jaar willen we graag de Lichaam- en Geestcommissie als gecombineerde            
commissie houden. Deze commissie is vorig jaar goed bevallen en er zijn ontzettend             
leuke activiteiten bedacht. We willen een aantal kleine aanpassingen maken om de            
commissie nog succesvoller te maken. Zo zullen er in plaats van zes activiteiten, dit jaar               
vijf activiteiten georganiseerd worden. Dit komt omdat afgelopen jaar gebleken is dat            
met zes activiteiten, de activiteiten te dicht op elkaar plaatsvinden waardoor er voor de              
commissie te weinig tijd is voor de organisatie. 
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Tevens willen we het aantal leden in de commissie terugbrengen naar vijf in plaats van               
zes. Na navraag te hebben gedaan bij de commissieleden van afgelopen jaar hebben wij              
begrepen dat zes commissieleden te veel bleek te zijn. Daarom zullen wij het aantal              
commissieleden terugbrengen naar vijf.  
 

3.4 Familie- en vriendendagcommissie 
Wij willen dit jaar de vriendendag herintroduceren. Afgelopen jaren was er om het jaar              
een familiedag waarop FUF’ers hun familie mee kunnen nemen naar de FUF. Naast de              
familiedag is het meenemen van vrienden van leden altijd toegestaan bij de FUF, hoewel              
dit in de praktijk niet tot nauwelijks gebeurt.  
Omdat wij trots zijn op onze vereniging willen wij de vriendendag weer tot leven              
roepen. Daarom willen wij vrienden kennis laten maken met de hechte, open sfeer van              
de vereniging.  
 
Bestuur Verdonschot is in 2010 gestopt met het organiseren van de vriendendag            
vanwege gebrek aan animo. Omdat de FUF sindsdien echter gegroeid en veranderd is,             
denken wij dat er tegenwoordig wel genoeg animo zal zijn voor een vriendendag.             
Daarom zullen wij dit jaar de vriendendag herintroduceren. 
 
De familiedagcommissie wordt de familie- en vriendendagcommissie, die het ene jaar           
een familiedag en het andere jaar een vriendendag organiseert. Hierdoor blijft de            
commissie elk jaar actief. 
 

3.5 Liftwedstrijd 
Afgelopen jaar is de liftwedstrijd niet doorgegaan vanwege een gebrek aan           
aanmeldingen. Dit kwam vermoedelijk door een veelvoud aan activiteiten in blok 4 en             
het feit dat het in de tentamenperiode was gepland. Daarom willen wij de liftwedstrijd              
verplaatsen naar periode 1. Dit lijkt ons de beste optie omdat deze periode minder grote               
activiteiten heeft in vergelijking met andere periodes. Ook zorgt deze grote activiteit            
ervoor dat de eerstejaars de FUF al in periode 1 goed kunnen leren kennen. 

Omdat de liftwedstrijd plaatsvindt in periode 1 waarin het kandidaat-bestuur nog niet is             
ingestemd, kan de liftwedstrijd dit jaar niet plaatsvinden, wat betekent dat de volgende             
liftwedstrijd in het studiejaar 2019-2020 zal plaatsvinden.  

De liftcommissie wordt dit jaar niet opgezet tijdens de commissiemarkt, maar zal net             
zoals de introductiecommissie later in het jaar worden gevormd. Er heeft overleg            
plaatsgevonden met de vorige liftcommissie waarna we hebben besloten de liftwedstrijd           
aan het begin van de derde periode op te zetten. Hiermee denken we dat de               
liftcommissie genoeg tijd heeft om een liftwedstrijd voor september van het volgende            
semester op te zetten. 
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4 Doelstellingen Financieel 
4.1 Kascommissie 
Bestuur Pol heeft afgelopen jaar geïntroduceerd dat de kascommissie en de           
penningmeester vier keer per jaar bij elkaar komen om alle handelingen van de             
penningmeester te controleren en om fouten te voorkomen en/of op tijd eventuele            
fouten te herstellen. Dit is goed bevallen afgelopen jaar en wij zijn van plan dit beleid                
voort te zetten. 

4.2 Overstappen van bank 
Afgelopen jaar heeft Bestuur Pol een begin gemaakt met het overstappen naar een             
duurzamere bank. Dit jaar zullen wij dit proces voortzetten. Hiervoor verwijs ik u graag              
naar [6 Doelstellingen Duurzaamheid, 6.2 Overstappen van bank]. 

4.3 Voorlichting Penningmeesters van commissies 
Afgelopen jaar heeft bestuur Pol een voorlichting voor penningmeesters geïntroduceerd          
onder leiding van Penningmeester Bruijniks. Deze voorlichting was door hen          
geïntroduceerd omdat er onduidelijkheid was onder de penningmeesters van         
commissies en er daardoor fouten ontstonden. Deze voorlichting was bedoeld om deze            
onduidelijkheid en fouten te voorkomen bij (nieuwe) penningmeesters. Wij willen deze           
voorlichting voortzetten. Wij hopen de opkomst te verhogen door bij het plannen van             
deze voorlichting rekening te houden met de college-uren van eerstejaars.  
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5 Doelstellingen Extern 
5.1 Website 
Wij zijn van plan om de FUF-site op te knappen. De website functioneert op dit moment                
naar behoren maar is toe aan vernieuwing. Wij zullen ervoor zorgen dat de site              
gebruiksvriendelijker wordt en dat de layout met zijn tijd meegaat. 

Ook willen we dit jaar nieuwe e-mailaccounts aanmaken voor alle bestuursleden met            
onze eigen domeinnaam. De mailaccounts zullen er als volgt uitzien: functie@fufxl.nl.           
Het aanmaken van nieuwe e-mailaccounts via de domeinnaam fufxl.nl is eenvoudig te            
realiseren. Ook worden mailtjes die naar het oude e-mailadres van de FUF gestuurd             
worden, automatisch doorgestuurd. De nieuwe e-mailadressen zorgen voor een         
professionele uitstraling en een beter geheel. 

5.2 Samenwerkingsverbanden 
Wij hebben als vereniging samenwerkingsverbanden met VIDIUS , het SVO , Autarkeia ,          

2 3 4

andere studieverenigingen in Utrecht en het filosofisch café. Deze         
samenwerkingsverbanden willen wij graag onderhouden.  
 
Ten eerste streven wij naar een goede vertegenwoordiging in het SVO. Daarom zullen de              
voorzitter en commissaris onderwijs hieraan deelnemen. Tevens willen wij graag          
contact onderhouden met onze alumnivereniging Autarkeia. Hier zal de secretaris zich           
op gaan richten. Daarnaast zal de voorzitter zich richten op het samenwerkingsverband            
met VIDIUS. Verder willen wij de samenwerkingsverbanden met andere         
studieverenigingen in Utrecht onderhouden. Ook willen we ons contact met het           
filosofisch café behouden. Tot slot willen wij het contract met de Stichtse Taveerne, onze              
stamkroeg, een jaar verlengen. De maandelijkse borrel zal wederom hier plaatsvinden. 
 
Naast deze bestaande samenwerkingsverbanden willen wij nieuwe       
samenwerkingsverbanden aangaan. Ten eerste willen wij contact leggen met de nieuwe           
internationale bachelor in Utrecht: Philosophy, Politics and Economics (hierna PPE). De           
bachelor PPE is voor studenten die zich naast hun studie willen inzetten voor             
verdiepende activiteiten. Een samenwerking aangaande het symposium lijkt ons een          
goed begin. Voor meer informatie aangaande het symposium, zie [2 Doelstellingen           
Verdiepend; 2.1 Symposium]. Ten tweede zijn wij van plan om goed contact met andere              
filosofie studieverenigingen in Nederland aan te gaan, zoals STUFF, de studievereniging           
uit Groningen en Sophia, de studievereniging uit Nijmegen. Hier zal de commissaris            
intern zich op gaan richten.  

2 Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert 
3 Studie Verenigingen Overleg 
4 De alumnivereniging van de FUF 
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6 Doelstellingen Duurzaamheid 
De FUF streeft er als vereniging naar zo milieubewust mogelijk te zijn. Tijdens de              
halfjaarlijkse algemene ledenvergadering op 21-3-2018 is er vanwege deze reden een           
nieuwe commissie in het leven geroepen: de Comité Banken Comparatie (hierna CBC).            
Deze commissie is vanaf dat moment gaan onderzoeken hoe we de FUF            
milieuvriendelijker en duurzamer kunnen maken. Wij hebben voor het begin van de            
zomervakantie overleg gehad met de CBC over mogelijke activiteiten en/of          
veranderingen. Wij zijn er van overtuigd dat dit mogelijk is en dat dit ook belangrijk is.                
We zijn van mening dat het van belang is om te werken aan een duurzame wereld en om                  
zo milieubewust mogelijk te zijn als vereniging. Wij kunnen daar allemaal onze bijdrage             
aan leveren. Vandaar dat wij samen met de Comité Banken Comparatie een aantal             
ideeën en voorstellen hebben bedacht die wij willen doorvoeren als bestuur.  
 

6.1 Duurzaamheidscommissie 
Allereerst willen wij een duurzaamheidscommissie oprichten. Deze commissie neemt de          
ideeën van de CBC over en gaat hier verder aan werken. De bedoeling is dat deze                
commissie activiteiten gaat organiseren die vanzelfsprekend als meest voorstaande doel          
(het creëren van meer bewustzijn rondom) duurzaamheid hebben. Tevens zal de           
commissie zowel ideeën van de CBC als nieuwe ideeën om de FUF duurzamer te maken               
in overleg met ons als bestuur implementeren bij de FUF. Deze doorvoeringen zullen             
geen grote veranderingen teweegbrengen behalve als dat hoognodig is. Het zullen vooral            
kleinere aanpassingen zijn die al met al maken dat het bewustzijn omtrent            
duurzaamheid en milieu verhoogd wordt en uiteraard überhaupt het         
duurzaamheidsniveau van de vereniging ophogen.  
 

6.2 Overstappen van bank 
Tevens willen wij overstappen naar een duurzamere bank. Momenteel heeft de FUF haar             
bankrekening bij de Rabobank en wordt er overwogen om over te stappen naar een              
milieuvriendelijkere bank. Komend jaar gaat de CBC de details hiervan uitwerken en            
kunnen we hopelijk stappen zetten in het overzetten van de rekening van de FUF. Deze               
stappen kunnen dit jaar nog niet verwerkelijkt worden en zullen dus worden            
beschreven in het driejarenplan. 
 

6.3 Overzichtelijk schema van de voorraad 
De CBC heeft voorgesteld om een overzichtelijk schema te maken met voorraden om             
verspilling te voorkomen. Na activiteiten blijven er vaak producten over die vervolgens            
ongeorganiseerd worden opgeborgen. Dit maakt het hergebruik van deze producten          
inefficiënt en hierdoor worden sommige producten onnodig opnieuw ingekocht. Met          
behulp van een overzichtelijk schema en een duidelijke plek in het hok waar de              
overgebleven spullen terecht komen zal er minder weggegooid worden en kan er meer             
hergebruikt worden.  
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7 Persoonlijke Speerpunten 
7.1 Speerpunten Voorzitter 
Als voorzitter van de FUF zijn er een aantal taken die ik            
op mij zal gaan nemen. Een van deze taken is het           
opstellen van agenda’s voorafgaand aan     
bestuursvergaderingen en ALV’s. Tevens zal ik deze       
vergaderingen voorzitten. 

Daarnaast ben ik de eindverantwoordelijke van alle       
activiteiten die door de FUF worden georganiseerd. Ik        
zal mij er daarom volledig voor inzetten om het         
overzicht te behouden, zowel over wat er speelt binnen         
de vereniging als binnen het bestuur. 

Ik zie het vloeiend laten verlopen van de samenwerking         
binnen het bestuur als een van mijn belangrijkste taken.         
Een goed overzicht hebben zal mij helpen de kwaliteiten         
van het bestuur goed in te zetten. Ook vind ik het           
belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt. Ik wil mij         
ervoor inzetten dat alle ideeën en meningen worden gehoord en besproken. Ik hoop             
hiermee te kunnen verwezenlijken dat het bestuur op zijn best zal functioneren wat zal              
doorschemeren tot een positieve sfeer binnen de hele vereniging.  

Daarnaast ben ik als voorzitter het gezicht van de FUF. Ik heb de FUF leren kennen als                 
een open, vrije, vriendelijke en gezellige vereniging waar iedereen zichzelf kan zijn. Ik ga              
mijn uiterste best doen om dit prachtige karakter van de FUF uit te stralen en over te                 
brengen op de leden en naar buiten. Ik hoop hiermee iedereen te enthousiasmeren om              
er een fantastisch jaar van te maken! 

Naast mijn rol als voorzitter zal ik deelnemen aan het SVO, VIDIUS en zal ik de leiding                 
nemen in het vernieuwen van de FUF-website. Ik wil de FUF-website een moderner             
uiterlijk geven het gebruik van de site vergemakkelijken. Al mijn hele leven heb ik een               
passie voor ICT en bij mijn vorige studies Informatica en Informatiekunde heb ik kennis              
opgedaan betreft het verbeteren van websites. Ook heb ik daar mensen leren kennen die              
mij hierbij kunnen ondersteunen. 

Ook wil ik dit jaar kijken of het mogelijk is om op wintersport te gaan met de FUF. Ik                   
vind op wintersport gaan zó leuk dat ik drie maanden in Oostenrijk heb gewoond om               
daar te werken als snowboardleraar. Het lijkt mij geweldig om samen met een groep              
sportieve FUF’ers onze sporen achter te laten in de sneeuw. Daarom wil ik onderzoeken              
of er voldoende animo is om dit te realiseren. Mogelijk kan mijn ervaring als              
snowboardleraar daarbij helpen. De wintersport zal geen officiële activiteit zijn, maar           
een activiteit op eigen initiatief.   
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7.2 Speerpunten Secretaris 
Als kandidaat-secretaris zal ik in het eerste deel van         
mijn speerpunten de taken bespreken die inherent bij        
mijn functie horen. Daarna zal ik mijn persoonlijke        
speerpunten voor aankomend jaar toelichten.  

Er zijn een aantal taken die ieder jaar opnieuw onder de           
taken van secretaris vallen. Deze zijn het versturen van         
de weekmail, wat ik iedere week tijdig wil doen. Ik zal           
ervoor zorgen dat de activiteiten van de komende week         
op een vermakelijke doch duidelijke manier overkomen       
bij alle leden van de FUF. Tevens notuleer ik als          
secretaris de algemene ledenvergaderingen en de      
bestuursvergaderingen. Daarnaast houd ik de     
ledenadministratie bij en reserveer ik de zaaltjes voor        
de activiteiten. Bovendien neem ik de      
verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke    
correspondentie en ga ik over de inkomende en        
uitgaande post. Ik vind het belangrijk om de leden duidelijk en bijtijds te informeren              
over activiteiten dus dat is dan ook mijn streven dit jaar de bestuurlijke correspondentie              
betreffende. 

Mijn voorgangster, Cynthia Zwijnenburg, heeft afgelopen jaar een deel van de           
FUF-Facebookgroep en de FUF-Facebookpagina onderhouden. Cynthia heeft zich        
hoofdzakelijk gericht op het schrijven en plaatsen van berichten op de           
FUF-Facebookpagina en de activiteiten van de FUF-Facebookgroep voorzien van een          
amusant stukje tekst. Ik zal deze taak dit jaar ook op mij nemen. De resterende               
verzorging van de FUF-Facebookgroep en de FUF-Facebookpagina zal Elbrich onder          
haar vleugels nemen, zoals het bijhouden van de activiteitenagenda. Ik ben ervan            
overtuigd dat dit een praktische verdeling is omdat ik als secretaris de beschikking heb              
over veel informatie en me reeds wekelijks bezighoud met de activiteiten aangezien ik             
deze vermeld in de weekmail. Ook hierin komt mijn streven om de leden duidelijk en               
bijtijds te informeren terug.  

Tevens zal ik ook het contact met Autarkeia onderhouden om de alumni van de bachelor               
filosofie te blijven betrekken bij de FUF.  

Daarenboven neem ik mij als secretaris voor me in te zetten als aanspreekpunt voor de               
eerstejaars filosofiestudenten. Ik wil de eerstejaars hetzelfde gevoel geven als het gevoel            
dat ik had toen ik afgelopen jaar bij de FUF kwam. Ik voelde me erg verwelkomd en op                  
mijn gemak. Het lijkt me kostbaar om de eerstejaars ook zo te verwelkomen en te               
enthousiasmeren. Daarbij vind ik het belangrijk om de nieuwe leden goed te leren             
kennen en ze te betrekken bij alle activiteiten van de FUF, zowel ontspannend als              
verdiepend. Ik vind persoonlijk contact überhaupt van wezenlijk belang en ik wil dit             
zeker laten zien in de manier waarop ik als secretaris actief zal zijn binnen de FUF.  

Mijn voorgangster Cynthia heb ik afgelopen jaar bewonderd om haar daadkracht en            
standvastigheid. Ik wil dit vasthouden en me ook zodanig sterk inzetten voor de FUF. Ik               
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kijk er erg naar uit om mijn functie als secretaris van de FUF te gaan vervullen en ik ga                   
mij erg inzetten om mijn taken zo goed mogelijk te verrichten.  

7.3 Speerpunten Penningmeester 
Als penningmeester ben ik    
verantwoordelijk voor het zorgvuldig    
bijhouden van het financiële gedeelte     
van de vereniging. De taken die hierbij       
komen kijken zal ik hieronder     
bespreken, waarna ik mijn persoonlijke     
speerpunten zal benoemen.  

Ten eerste heb ik een begroting      
gemaakt waarbij ik zorgvuldig heb     
gekeken hoe het budget het beste      
verdeeld kon worden over de     
verschillende onderdelen. Tevens zal ik er op toe zien dat deze begroting zo goed              
mogelijk zal worden nageleefd. De Kascommissie zal mij hiervoor vier keer per jaar             
controleren, om er samen voor te zorgen dat het financieel goed blijft gaan met de FUF.                
Verder zal ik ervoor zorgen dat alle bonnetjes goed zullen worden bijgehouden, zowel             
door mij als door de commissies. Om dit goed te laten verlopen zal ik dit jaar wederom                 
de penningmeesters voorlichten over het penningmeesterschap binnen een commissie.         
Hiernaast zal ik de penningmeesters en commissies persoonlijk inlichten en activeren           
om aanspraak te maken op subsidies en hoe dit aangepakt kan worden, zodat dit              
levendig blijft binnen de vereniging. Ik zal komend jaar het aantal debiteuren en             
crediteuren overzichtelijk bijhouden, zodat debiteuren zo snel mogelijk het         
verschuldigde bedrag betalen en dat crediteuren zo snel mogelijk terugbetaald kunnen           
worden.  

Naast mijn taken als penningmeester zal ik onder andere samen met Ayco de zorg voor               
de website dragen. Wij zullen er samen voor zorgen dat het uiterlijk van de website een                
update krijgt en dat de foto’s zo snel mogelijk na een activiteit op de site terecht zullen                 
komen.  

Ik zal mij daarnaast inzetten voor de toneelvoorstelling. Ik ga contact opnemen met de              
HKU voor een student van de regisseursopleiding en/of op zoek naar een FUF’er die              
onze voorstelling wil regisseren. Ook zal ik de mogelijkheden voor subsidies en sponsors             
onderzoeken, zodat de toneelvoorstelling een jaarlijks terugkerend evenement binnen         
de FUF blijft. 
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7.4 Speerpunten Commissaris Intern 
Als commissaris intern vind ik het      
belangrijk dat de sfeer binnen de FUF       
goed is en dat iedereen zich er thuis        
voelt. Daarnaast wil ik er graag voor       
zorgen dat de organisatie van de      
activiteiten voor het aankomende jaar     
soepel verlopen en dat er voor alle       
leden iets te doen is. 

Ik zal allereerst de taken bespreken die       
bij mijn functie horen. Uiteraard moet      
ik de commissies samenstellen en     
ervoor zorgen dat deze commissies goed functioneren. Om de commissies te vullen            
organiseer ik de commissiemarkt. Hiermee doe ik mijn uiterste best om leden te             
enthousiasmeren om in een commissie te gaan. Hierbij wil ik ook de eerstejaars             
betrekken, omdat je in een commissie snel een plekje vindt bij de FUF. Ik wil graag goed                 
persoonlijk contact houden met de commissies. Dit zal ik doen door middel van facebook              
en door in de groepsapps deel te nemen. Op deze manier kan ik gemakkelijk contact               
houden en kunnen ze mij ook altijd gemakkelijk bereiken.  

Daarnaast zal ik de facebookgroep beheren, waarbij Inez me zal helpen met het             
schrijven van teksten. Ook zal ik altijd de jaarplanning bijhouden en wijzigen wanneer             
nodig, zodat alle leden altijd op de hoogte zijn van wanneer welke activiteit is.  

Een van mijn speerpunten is dat ik alle leden zich thuis wil laten voelen bij de FUF.                 
Allereerst wil ik mijn best doen om veel actieve eerstejaars te werven. Dat probeer ik te                
bereiken door hen regelmatig rondom colleges even aan te spreken en uit te nodigen              
voor activiteiten. Komend jaar ben ik ook studentmentor, waardoor ik de eerstejaars            
nog beter kan bereiken. De eerstejaars wil ik in eerste instantie vooral betrekken bij              
activiteiten zoals de kick-off barbecue en de kroegentocht, omdat ze daardoor zowel            
Utrecht als de FUF leren kennen. Ik wil graag diverse activiteiten organiseren die voor              
iedereen leuk zijn, om de diversiteit binnen de FUF te behouden. 

Ik zal mij aan het begin van het jaar inzetten om alle commissies voor dit jaar te vullen,                  
zodat er wederom veel leuke activiteiten bedacht kunnen worden. Dit ga ik doen door              
mensen persoonlijk aan te spreken en de commissies zowel met eerstejaars als met             
ouderejaars te vullen.  

Daarnaast wil ik voor een hoge aanwezigheid zorgen bij de activiteiten. Dit wil ik              
bereiken door overal duidelijk te maken welke activiteiten er zijn. Onder andere wil ik              
dit doen door in het hok op de deur een plaats te maken voor alle activiteiten voor de                  
desbetreffende week, zodat iedereen goed weet dat er een leuke activiteit aankomt. Ook             
zou ik willen zorgen voor veel aanwezigheid van docenten bij diverse activiteiten zoals             
bandjesavond en oktoberfeest. Dit hoop ik te bereiken door ze niet alleen te mailen maar               
ook persoonlijk te benaderen.  
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Ook de verplaatsing van de liftwedstrijd naar de eerste periode zorgt hopelijk voor een              
hogere aanwezigheid. Een hogere aanwezigheid beloont de commissies voor hun harde           
werk en zorgt ook voor meer enthousiasme onder de leden om meer te organiseren! 

Als de sfeer dan zo goed is, zou ik graag willen dat iedereen dat kan laten zien aan hun                   
familie of vrienden. Immers: als de leden zich thuis voelen bij de FUF, dan mogen hun                
vrienden dat ook op onze vriendendag.  

Ten slotte zal ik mij ook richten op het onderhouden van het contact met andere               
studieverenigingen, zodat onze sociale kringen groter worden dan alleen de FUF. Ik            
denk dat het ons alleen maar ten goede komt als ons contact goed verloopt en er wellicht                 
meer activiteiten met andere studieverenigingen georganiseerd kunnen worden.  
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7.5 Speerpunten Commissaris Onderwijs 
De commissaris onderwijs houdt zich     
bezig met alles rondom onderwijs     
binnen de vereniging. Dit is de functie       
die ik het komende jaar naar volste       
kunnen zal uitvoeren. 

Als allereerste is de commissaris     
onderwijs de brug tussen de FUF en het        
departement. Ik wil een aanspreekpunt     
zijn voor alle studenten van de      
bachelor filosofie. Het is belangrijk dat      
er een goede sfeer is tussen de       
commissaris onderwijs en de studenten, zowel met eerstejaars als ouderejaars. Zij           
moeten mij zonder aarzelen aan kunnen spreken om te praten over zaken die binnen              
mijn takenpakket vallen zoals studieresultaten, contact met het departement, etc. Ook de            
relatie tussen het departement en de commissaris onderwijs is altijd sterk geweest. Ik             
ambieer deze net als vorige jaren gezond te houden. Een goede band met het              
departement staat voor een betere vereniging. Ik vind het erg van belang dat deze              
waarden worden gewaarborgd. 

Als tweede zal ik plaatsnemen in de lescommissie. Deze commissie is de laatste jaren              
essentieel geworden voor de FUF. Niet alleen brengt hij een aanzienlijk bedrag binnen,             
ook bevorderd hij het bewustzijn van filosofie bij scholieren. Ik zal aan de ene kant een                
communicatieve rol innemen waarin ik zorg dat het bestuur nauw kan samenwerken            
met de lescommissie. Aan de andere kant zal ik zelf ook proberen taken van de               
lescommissie op me te nemen. Al met al wil ik er voor zorgen dat de lescommissie zijn                 
succes kan behouden. 

Ook zal ik samen met de commissaris intern als studentmentor fungeren. Hier kunnen             
wij onze respectievelijke rollen vervullen en zo voor actievere eerstejaars zorgen. Als            
studentmentor sta je dicht bij een grote groep eerstejaars. Dit is een uitgerekende kans              
om de studenten die van begin af aan al minder aanwezig zijn toch te benaderen. Zo                
hoop ik ook de twijfelaars te overtuigen toch lid te worden bij de FUF. 

Als laatste wil ik mij inzetten voor de bijlesmiddagen die wij gaan organiseren. Ik heb               
erg genoten van het geven van de logica bijlesmiddag en ga er alles aan doen om er dit                  
jaar een succes van te maken. Zo hoop ik dat de eerstejaars de studie filosofie soepeler                
zullen doorlopen. 

De commissaris onderwijs kent een breed scala aan taken. Ik hoop dit jaar vol trots en                
plezier deze taken uit te mogen voeren.  
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8 Nawoord 
 

Wij hopen dat u ons beleidsplan met plezier heeft gelezen en dat wij als bestuur uw                
verwachtingen waar kunnen maken. Wij kijken er erg naar uit om de FUF een zo mooi                
mogelijk jaar te bezorgen en zullen ons hier volledig voor inzetten. 
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9 Bijlage I: Balans 
 

Debit   

Liquide middelen   €                           15.959,55  

   
 Kas  €                                 230,75  

 Betaalrekening  €                             3.022,58  

 Spaarrekening  €                           12.706,22  

   
Vaste activa   €                             1.413,48  

 Inventaris  €                             1.413,48  

   
Vlottende activa   €                             2.244,04  

 Voorraad  €                                 239,65  

 Debiteuren  €                             2.004,39  

   
   
   
   
Totaaltelling Activa   €                           19.617,07  
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Credit   

Eigen vermogen   €            18.371,83  

   
 Eigen vermogen  €            11.021,27  

 Openstaande posten per 
13-09-2017 

 €               3.492,59  

 Algemene voorziening  €               3.857,97  

   
Reserveringen   €               1.100,00  

 Lustrum   €                  750,00  

 Oktoberfeest  €                  300,00  

 Statuten  €                     50,00  

   
Vreemd vermogen   €                  145,24  

 De filosoof  €                  135,24  

 Crediteuren  €                     10,00  

   
   
Totaaltelling 
Passiva 

  €            19.617,07  
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10 Bijlage II: Begroting 
Inkomsten   

Restanten ’17-‘18  € 1400,00 

Contributie  € 3400,00 

Bijdrage 
departement 

€ 2000,00 

Stichtse Taveerne  € 250,00 

Filosofielessen  € 1500,00 

Opname 
Spaarrekening 

€ 2070,00 

Totaal  € 10620,00 

 

Uitgaven   

Almanak  € 150,00 

ALV  € 150,00 

Bankkosten  € 320,00 

Bandjesavond  € 250,00 

Bestuurskleding  € 250,00 

Bestuursvoorlichting  € 20,00 

Borrels  € 75,00 

Commissieaftrap  € 150,00 

Commissievoorlichting  € 20,00 

Constitutieborrel  € 600,00 

Contributie U-fonds  € 30,00 

Contributie Vidius  € 45,00 

Dies  € 200,00 

Docentencafé  € 100,00 

Dryadecommissie  € 400,00 

Duurzaamheidscommissie  € 75,00 

Eindejaarsbarbecue  € 250,00 
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Feestcommissie  € 250,00 

Hokactiviteiten  € 100,00 

Initiatievenpot  € 200,00 

Introductieweek  € 100,00 

Inventaris  € 50,00 

Kerstdiner + feest  € 150,00 

Kick-off-activiteit  € 250,00 

Kookcommissie  € 150,00 

Kroegentocht eerstejaars  € 60,00 

Lichaam- en Geestcommissie  € 250,00 

Liftcommissie  € 100,00 

Merchandise-commissie  € 20,00 

Midyearsuitje  € 300,00 

MUF  € 150,00 

Oktoberfeest  € 300,00 

Open podium  € 250,00 

Promotie  € 25,00 

Reservering Lustrum  € 250,00 

Oudleden-probleem  € 2070,00 

Reservering statuten  € 50,00 

Sinterklaasactiviteit  € 20,00 

SVO Contributie  € 50,00 

Symposiumcommissie  € 600,00 

Toneelgroep  € 500,00 

Versuscommissie  € 50,00 

Vriendendagcommissie  € 300,00 

Voorraad  € 20,00 

Website  € 65,00 
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Onvoorzien (10%)  5 € 855,00 

Totaal  € 10620,00 

 

  

5 Onvoorzien is 10% indien het oud-leden-probleem niet wordt meegerekend. 
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11 Bijlage III: Commissielijst 

Commissielijst  
1. Commissies op basis van inschrijving 

Almanakcommissie: Deze commissie stelt zichzelf ten 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. Tot de mogelijkheden behoren foto’s, columns, odes aan leden,               
reflecties op activiteiten en anekdotes.  

Dryadecommissie: De dryadecommissie geeft studenten en docenten de kans om op fora hun             
medefilosofen te vermaken en verblijden met onderwerpen die henzelf interesseren. De stof die             
hier centraal zal staan wijkt meestal af van de onderwerpen die aan bod komen bij colleges. Het                 
jaarlijkse Filosofestival is een van de evenementen die de Dryadecommissie organiseert. Op het             
festival worden sprekers uit verschillende disciplines uitgenodigd en er is poëzie en muziek.  

Duurzaamheidscommissie: De duurzaamheidscommissie gaat activiteiten organiseren die       
vanzelfsprekend als meest voorstaande doel (het creëren van meer bewustzijn rondom)           
duurzaamheid hebben. Tevens zal de duurzaamheidscommissie nieuwe ideeën om de FUF           
duurzamer te maken implementeren bij de FUF.  

Familie- en vriendendagcommissie: De FUF organiseert om het jaar de familiedag of de             
vriendendag. De familie- en vriendendagcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren          
van de dag en voor de begeleiding op de dag zelf. Op deze dag kunnen FUF-leden hun vrienden,                  
ouders, broertjes, nichtjes en oudtantes kennis laten maken met de stad Utrecht, met de studie               
Wijsbegeerte en met de FUF. De commissie kan op familiedag bijvoorbeeld een college van een               
docent laten plaatsvinden, een rondleiding door de stad geven en een drankje aanbieden op één               
van de vele bekende plekken voor FUF-leden. Op de vriendendag zullen er informelere             
activiteiten georganiseerd worden om je vrienden meer het studentenleven binnen de FUF te             
laten zien. 

Feestcommissie: De feestcommissie zal, meestal in samenwerking met andere verenigingen,          
gedurende het collegejaar verschillende feesten organiseren waarop 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”. Het gala, diesfeest en kerstfeest horen jaarlijks bij             
de feesten die georganiseerd worden door de feestcommissie. Verder draagt de feestcommissie            
standaard zorg voor het Oktoberfeest die plaatsvindt in de maand oktober van het volgende jaar.               
Sommige feesten zullen open zijn voor niet-FUF’ers.  

Kookcommissie: De kookcommissie is het koksteam van de FUF. De commissie draagt            
verantwoordelijkheid voor het avondeten bij het introductiekamp van de FUF, het jaarlijkse            
docentendiner en sinds twee jaar ook voor het kerstdiner. Bij het docentendiner wordt docenten              
een avond lang culinair in de watten gelegd door de leden van de kookcommissie. Naast deze                
grote verantwoordelijkheden kent de kookcommissie ook gezelligheid die gepaard gaat met de            
informele bijeenkomsten van de kookcommissie waarin de leden voor elkaar koken en nieuwe             
recepten uitproberen.  

Lichaam- en Geestcommissie: Deze commissie is een hybride tussen de cultuur- en de             
sportcommissie. De Lichaam- en Geestcommissie stelt zichzelf ten doel om vijf culturele en/of             
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sportgerelateerde activiteiten per academisch jaar te organiseren. Een culturele activiteit is een            
activiteit die in zeer brede zin een cultureel aspect in zich draagt. Hierbij kan worden gedacht                
aan theater- of museumbezoeken, tekenmiddagen of schrijfworkshops. Bij een sportactiviteit          
kan worden gedacht aan trampolinespringen, discozwemmen en D-sports. Het is de bedoeling            
dat beide aspecten zoveel mogelijk evenredig aan bod komen door het jaar heen.  

Merchandisecommissie: De merchandisecommissie biedt de leden de kans hun kledingkast uit           
te breiden met verschillende onmisbare items. Een vaste waarde is de kledinglijn: vesten, shirts,              
sokken, mutsen én ondergoed. Daarnaast laat de commissie haar creativiteit de vrije loop en              
komt meestal met een aantal ludieke artikelen, zoals boekenleggers, collegeblokken, bierpullen           
etc.  

Open-podiumcommissie: De Open-podiumcommissie geeft FUF-leden en docenten de kans om          
tijdens het Open podium 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 verschillende manieren een poging doen het publiek te betoveren en de              
toneelgroep geeft een voorproefje van de toneelvoorstelling. Dit jaar organiseert de           
Openpodiumcommissie naast het Open podium ook de bandjesavond. Deze avond zal volledig in             
het teken staan van muziek. Alle bandjes zijn welkom, zolang minstens één FUF-lid er onderdeel               
van uitmaakt.  

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

Symposiumcommissie: De symposiumcommissie organiseert het jaarlijkse grote symposium.        
Het symposium richt zich op een onderwerp wat minder tot uiting komt in het standaard               
curriculum.  

Versuscommissie: De versuscommissie organiseert meerdere keren per jaar een activiteit die           
draait om spreken en debatteren. De invulling hiervan is vrij. Voorbeelden zijn een socratisch              
gesprek of een vorm van debat.  

2. Commissies op basis van uitnodiging  

Boekencommissie: De boekencommissie geeft onze leden de mogelijkheid studieboeken aan te           
schaffen met korting. Dit jaar zal de commissaris onderwijs van het bestuur het vormen van de                
boekencommissie op zich nemen.  

Filosofisch Café-commissie: Elke tweede dinsdag van de maand, tussen september en mei,            
vindt het Filosofisch Café plaats in Café Hofman. Gasten reflecteren op actuele, maatschappelijke             
onderwerpen en discussiëren met de zaal, er is een prikkelende column en er is muziek. De                
filocafécommissie organiseert de Filosofische Cafés in samenwerking met Studium Generale.  

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              
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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 leiden van de             
filosofielessen die worden gegeven op middelbare scholen. Nieuwe commissieleden worden          
door de commissie zelf gevraagd om in de commissie plaats te nemen.  

Sponsorcommissie: Om de vele activiteiten van de FUF nóg meer flair te geven stelt de               
sponsorcommissie zich ten doel om extra vermogen in geld of in natura te vergaren. Het geldt                
dat hiermee verkregen wordt, kan commissiegericht of voor de gehele FUF ingezet worden. Een              
voorbeeld van sponsoring is terug te zien in de sponsoring van de lustrumshirts uit 2015. Dit                
jaar zal de penningmeester van het bestuur het vormen van de sponsorcommissie op zich              
nemen. 

3. Commissies op basis van sollicitatie 

Introductiecommissie: Het introductiekamp wordt georganiseerd en begeleid door de         
introductiecommissie. De nieuwe eerstejaars zullen dankzij deze commissie kennismaken met          
de FUF, waardoor zij geen betere start van hun studie kunnen wensen. De sollicitaties voor de                
introductiecommissie worden op de helft van het academische jaar geregeld. 

Liftcommissie: Ieder jaar houdt de FUF een liftwedstrijd naar een nog onbekende bestemming.             
Het doel van het liften is voordat de nacht valt liftend de locatie te bereiken. De rest van het                   
weekend gaan we ons vermaken op deze mooie bestemming. De liftcommissie is            
verantwoordelijk voor het organiseren van de jaarlijkse liftwedstrijd.  

4. Collectieven 

Dj-collectief: De leden van dit collectief stellen zich beschikbaar om op feesten en gelegenheden              
plaatjes te draaien zodat andere FUF’ers los kunnen gaan op deze 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 bij de commissies behoefte aan is. 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 overnemen. De voornaamste taken van de leden van het hokcollectief zijn het             
schoonhouden van het hok en het hok openen en/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 de                
ondersteuning bij het onderhouden en verder vormgeven van de website.  

 

5. Groepen  

Spelletjesgroep: De FUF kent veel liefhebbers van bord- en kaartspellen. Deze leden kunnen             
zich vermaken in de spelletjesgroep. De groep organiseert een aantal spelletjesmiddagen of            
–avonden gedurende het collegejaar.  
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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.  

Toneel Productiegroep: De productiegroep die achter de schermen van het toneel           
bezig is met de organisatie van onder andere het decor, de kostuums, de rekwisieten, de               
grime etc. Dus als jij enorm van toneel houdt maar je plankenkoorts overheerst of je               
simpelweg geen zin hebt om lappen tekst uit je hoofd te leren, is deze productiegroep               
precies wat voor jou. 

 

12 Bijlage IV: Jaarplanning 
 

Periode 1: 3 september 2018 t/m 9 november 2018  
Opmerkingen 

      
35  wo 29 - 31 

aug. 
 Introductiekamp  

36  ma 3 sep.  Introductie faculteit  
36  vr 7 sep.  De-Sjaars-Welkom-In-Het-H

ok-Middag 
 

37  di 11 sep.  Filosofisch café  
37  wo 12 sep.  Wissel-ALV  
37  wo 12 sep.  Maandelijkse borrel  
37  do 13 sep.  Themahokdag  
37  vr 14 sep.  Themahokdag  
38  ma 17 sep.  Themahokdag  
38  di 18 sep.  Themahokdag  
38  wo 19 sep.  Themahokdag  
38  vr 21 sep.  Kick-off-bbq  
39  di 25 sep.  Commissiemarkt  
39  vr 28 sep.  Dryadeactiviteit  
40  wo 3 okt.  Bingoavond  
41  di 9 okt.  Filosofisch café  
41  do 11 okt.  Kroegentocht  
42  ma 15 okt.  Commissieaftrap  
43  wo 24 okt.  Studiemiddag I  
43  wo 24 okt.  Maandelijkse borrel  
43  vr 26 okt.  Studiemiddag II  
44  ma 29 okt. - 

vr 2 nov. 
  Tentamenweek 

45  ma 5 nov.  Oktoberfeest  
45  ma 5 nov. - 

vr 9 nov. 
  Reflectieweek 
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Periode 2: 12 november 2018 t/m 1 feb 2019  
Opmerkingen 

      
46  di 13 nov.  Filosofisch café  
46  do 15 nov.  Lichaam&Geestactiviteit  
47  ma 19 nov.  Docentencafé  
47  wo 21 nov.  Maandelijkse borrel  
48  ma 26 nov.  Versusactiviteit  
48  do 29 nov.  Open Podium  
49  wo 5 dec.  Themahokdag: Sinterklaas  
49  wo 5 dec.  Sinterfuf  
50  di 11 dec.  Filosofisch café  
50  wo 12 dec.  Maandelijkse borrel 2e i.p.v. 3e woensdag 
51  do 20 dec.  Kerstdiner+feest  
51  vr 21 dec.  Themahokdag: Kerst  

52-1  ma 24 dec. - 
vr 4 jan. 

  Kerstvakantie 

2  di 8 jan.  Filosofisch café  
2  do 10 jan.  Lichaam&Geestactiviteit  
3  ma 14 jan.  Dryadeactiviteit  
3  wo 16 jan.  Maandelijkse borrel  
3  wo 16 jan.  Studiemiddag I  
3  vr 18 jan.  Studiemiddag II  
4  ma 21 jan. - 

vr 25 jan. 
  Tentamenweek 

5  ma 28 jan. - 
vr 1 feb. 

  Reflectieweek 

5  vr 1 feb. - zo 
3 feb. 

 Mid Years Uitje  

 

Periode 3: 4 februari 2019 t/m 19 april 2019  
Opmerkingen 

      
6  do 7 feb.  Versusactiviteit  
7  di 12 feb.  Filosofisch café  
8  wo 20 feb.  Maandelijkse borrel  
8  do 21 feb.  Lichaam&Geestactiviteit  
9  di 26 feb.  Dryadeactiviteit  

10  vr 8 mrt.  Vriendendag  
11  di 12 mrt.  Filosofisch café  
11  wo 13 mrt.  Karaoke  
12  ma 18 mrt.  Bestuursvoorlichting  
12  wo 20 mrt.  H-ALV  
12  wo 20 mrt.  Maandelijkse borrel  
13  wo 27 mrt.  Studiemiddag I  
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13  vr 29 mrt.  Studiemiddag II  
14  ma 1 apr. - 

vr 5 apr. 
  Tentamenweek 

15  di 9 apr.  Filosofisch café  
15  ma 8 apr. - 

vr 12 apr. 
  Reflectieweek 

16  ma 15 apr. - 
zo 21 apr. 

 Studiereis Onderwijsvrije-week 
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Periode 4: 22 april 2019 t/m 28 juni 2019  
Opmerkingen 

      
17  di 23 apr.  Versusactiviteit  
17  wo 24 apr.  Maandelijkse borrel  
18  ma 29 apr.  Bestuursvoorlichting  
18  wo 1 mei  Diesfeest  
18  do 2 mei  Diespicknick  
19  wo 8 mei  Docentendiner  
19  do 9 mei  Lichaam&Geestactiviteit  
20  di 14 mei  Filosofisch café  
20  do 16 mei  Bandjesavond  
21  ma 20 mei  Docentencafé  
21  wo 22 mei  Maandelijkse borrel  
22  di 28 mei  Dryadeactiviteit  
23  wo 5 juni  Lichaam&Geestactiviteit  
23  do 6 juni  Symposium  
24  wo 12 juni  Maandelijkse borrel 2e ipv 3e 
24  wo 12 juni  Studiemiddag I  
24  vr 14 juni  Studiemiddag II  
25  ma 17 juni - 

vr 21 juni 
  Tentamenweek 

26  ma 24 juni - 
vr 28 juni 

  Reflectieweek 

26  vr 28 juni  Eindejaarsbbq  

 

Periode 1: 2 september 2019 t/m 8 november 2019  
Opmerkingen 

      
35  wo 28 aug. - 

vr 30 aug. 
 Introductiekamp  

36  2 sep.  Introductie faculteit  
36  ma 2 sep. - 

vr 6 sep. 
 Introductieweek  

37  wo 11 sep.  Wissel-ALV  
37  vr 13 sep.  Filosofestival  
39  vr 27 sep. - 

zo 29 sep. 
 Liftwedstrijd  

45  ma 4 nov.  Oktoberfeest  
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