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Gun zal ik naar refereren als Gijs v.d. G. en Gijs van der Tas zal ik naar refereren als Gijs v.d.
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II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Welkomstwoord en opening
Vaststellen agenda
Goedkeuren notulen halfjaarlijkse ALV 21/03/2018
Korte stemming Huishoudelijk Reglement
Mededelingen Raad van Advies, Kascommissie, Comité Banken Comparatie en
Kiescommissie
Jaarverslag van het 28e bestuur Pol
Stemming goedkeuren jaarverslag, eindafrekening en verantwoording
Beleidsplan van het 29e kandidaat-bestuur Geul
Agendapunt Floris van Houten
Presentatie tegenbestuur
Stemming nieuw bestuur
Wisselceremonie
W.V.T.T.K.
Rondvraag en afsluiting

I.

Welkomstwoord en opening

18:00

Anne Pol opent de vergadering.

Anne:

Goedenavond lieve FUF’ers en hen die binnen komen ga graag zitten. Bij
dezen open ik de leden vergadering van 12 september. Welkom allemaal!
Vanavond wordt het een bijzondere ALV. We gaan reflecteren op ons
bestuursjaar en kijken naar beleidsplan van het negenentwintigste
kandidaat-bestuur der FUF. We hebben veel op de agenda, dus we gaan
snel aan de slag.
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II.

Vaststellen agenda

Anne:
Floris:

Floris?
Ik denk dat mijn agendapunt niet veel meer toevoegt aan de stemming als
we dan pas gaan stemmen. Ik heb geen mogelijkheid gehad om aan te
geven dit te wijzigen.
Je had het kunnen mailen, dat heb je niet gedaan.
Dan is het niet nodig om het te bespreken.
Oké, als Floris zijn agendapunt intrekt dan komt die te vervallen. Verder
geen opmerkingen? Dan gaan we verder.

Anne:
Floris:
Anne:

III.

Goedkeuren notulen halfjaarlijks ALV 21/03/2018

Floris:
Cynthia:
Floris:
Cynthia:

Ik mis de getallen van het stemmen.
Ja klopt. Soms zijn er geen getallen benoemd of was het te gehorig om de
exacte getallen te horen.
Voor de volgende keer wel handig om het te noteren.
Ja, ga ik vanaf nu doen.

IV.

Korte stemming huishoudelijk reglement

Anne:

Deze artikelen zijn opgesteld nadat we hierover discussie hebben gehad.
We willen graag deze artikelen voorstellen, als iemand nog aanmerkingen
heeft kan dit nu gezegd worden.
Moment van stilte

Anne:

Iedereen het gelezen? We zijn tot deze formulering van Artikel 28
gekomen in overeenstemming met de RvA. Willen mensen die voor deze
formulering zijn hun handopsteken?
Eenentwintig stemmen voor en een stem tegen

Anne:

Hartstikke fijn! Artikel 28 is goedgekeurd. Gaan we naar Artikel 29;
bovenaan staat wat er al stond in het HR en de onderste tekst is hoe wij
het graag willen veranderen. We zijn hiertoe gekomen in samenspraak
met de RvA en omdat deze formulering in overeenstemming is met de
Nederlandse taal. Wie zijn voor?
Twintig stemmen voor en twee stemmen tegen

Anne:

Dan is ons voorstel voor Artikel 29 van het HR ingestemd en ook meteen
van kracht.

V.

Mededelingen Raad van Advies, Kascommissie, Comité Banken
Comparatie en Kiescommissie

Anne:

Gaan we door naar de mededelingen, Gio wil jij naar vorenkomen voor
de mededelingen van de RvA?
Goedenavond, ik ben Giordano Ierna voorzitter van de RvA. Dit is
allereerst de gelegenheid om te vragen wat de RvA is.
Ja, wat is dat?
De RvA is een semi-onafhankelijk orgaan die het HB en het KB gevraagd
en ongevraagd advies geeft.

Giordano:
Floris:
Giordano:
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Joost:
Giordano:

Richard:
Imke:

Giordano:

Semi-onafhankelijk?
Ja, omdat het voortaan goedgekeurd moet worden tijden de ALV om
leden van ons aan te nemen, daarom zijn we semi-onafhankelijk. Het
tweede wat ik namens de RvA wil zeggen is het volgende: we gaan
afscheid nemen van ons lid Max Velner. Max bedankt voor je diensten
voor de RvA. Wij willen als RvA Imke voorstellen als nieuw lid. Bij dezen
mag er gestemd worden of jullie het goedkeuren.
Even voorstellen!
Is goed! Hoi, ik ben Imke en heb ooit in het bestuur gezeten, net als Max.
Ik denk dat ze me gevraagd hebben omdat Max uit de RvA gaat. Het is de
‘hands on’-mentaliteit die hier heerst en die wil ik ook voortbrengen in de
RvA.
Bedankt Imke! Zijn jullie voor?
Tweeëntwintig stemmen voor en nul tegen

Giordano:

Anne:
Floris:

Anne:
Gijs v.d. Gun:

Hartelijk dank voor de medewerking! Dan wil ik nu nog mijn praatje
afsluiten. Bestuur van harte bedankt voor de samenwerking en de inzet
die jullie hebben getoond. Ik wil ook het KB bedanken voor de
samenwerking die we al hebben gehad. Ik hoop dat we deze
samenwerking kunnen voortzetten.
Dank Giordano en de RvA, we hebben veel aan jullie gehad. Gaan we nu
door naar de kascommissie mededelingen; Floris!
Goede avond allemaal, ik sta hier namens de kascommissie. Wij
controleren de gemaakte kosten of die goed zijn, verantwoord en of ze
juist zijn geadministreerd. We geven verder geen advies, we controleren
alleen maar. We hebben op de ALV besloten dat we niet meer zelf betalen
voor matching borrels, maar dat het departement dit doet. Daarom wil ik
de penningmeester aanspreken om in gesprek te gaan met het
departement. De boekhouding van dit jaar hebben we fijn samengewerkt,
we hebben driehonderdachttien bonnen gecontroleerd waarvan er vijftien
misten. Dus een totaal van driehonderddrie bonnen. Een keer is
zevenentwintig cent te veel overgemaakt naar debiteuren en er is een keer
op de verkeerde datum geboekt. Ook is er een keer een restitutie gepleegd
waarbij het onduidelijk was waarom dit is gebeurd. Tot slot is er zestien
keer geen factuur geweest maar slechts een pinbonnetje of helemaal geen
bonnetje. Als je geen bonnetje kan inleveren dan moet je met de
penningmeester in overeenstemming komen en de penningmeester moet
een handtekening zetten om dit geld terug te krijgen, anders heb je de
kans dat dit geld niet wordt gegeven of terug wordt geboekt. Boet we
hebben fijn met je samengewerkt! Lekker gewerkt pik!
Bedankt kascommissie voor de samenwerking, we hebben het als prettig
ervaren. Gijs van de CBC wil jij naar vorenkomen?
Hoi, ik ben hier namens de CBC. Wie weet niet wat dit is? Comité Banken
Comparatie, dit is tijdens de vorige Halfjaarlijkse Algemene
Ledenvergadering opgericht. Wij gaan kijken of de overstap naar een
andere bank de moeite waard is. Wij zullen een kostenplaatje maken van
deze overstap en daarnaast kijken wij naar andere manieren om het
duurzamer te maken. Als het goed is heeft het kandidaat-bestuur
duurzaamheid ook in hun beleidsplan opgenomen. Wat de banken
betreft: de onderzoeken zijn nog bezig, wel kunnen we concluderen dat
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Anne:

de enige goeie overweging een overstap naar de Triodos is. ASN Bank
heeft geen spaar- en betaalrekening en bij de ABN-AMRO kunnen we
geen geld storten. De uitkomst gaan we uiteindelijk bespreken op een
Bijzondere Algemene Ledenvergadering, maar dit zal in overleg met het
kandidaat-bestuur gebeuren.
Dank Gijs en het CBC, bedankt voor jullie inzet! Ik wil door naar de
kiescommissie, we hebben twee gegadigden gevonden: Marise en
Richard. Heeft iemand bezwaar? Niemand, harstikke mooi! Bij dezen
vormen Marise en Richard de kiescommissie voor vanavond.

VI.

Jaarverslag van het achtentwintigste bestuur Pol

Anne:

Dan gaan we door naar het jaarverslag, we beginnen met spelling,
grammatica en stijlcontrole. Hierna is het niet meer mogelijk om hierover
opmerkingen te maken.
Kopje 2.2 ‘weeromstandigheden’, dit moet ‘weersomstandigheden’ zijn.
Kopje 3.2 eindigt op ‘plaatsen’ maar moet ‘plaatsvinden’ zijn.
Ik vind het frappant dat de bijlagen worden doorgenummerd, bijlagen
moeten een eigen nummering hebben.
Verder zijn er geen opmerkingen? Zo niet, dan sluiten we dit nu af en
gaan we hier niet meer op terugkomen. Gaan we door naar het voorblad,
zijn er op- of aanmerkingen? Niets. Zijn er opmerkingen over het
voorwoord? Geen, dan gaan we naar de inhoudsopgave op pagina twee
en drie. Ook niets, helemaal goed! Dan gaan we naar het kopje
‘doestellingen algemeen’, we zullen dit punt voor punt bespreken.

Lily:
Floris:
Anne:

1
1.1
Anne:

Doestellingen Algemeen
Actief eerstejaarsbeleid
Zijn er op- of aanmerkingen? Niets, dan gaan we verder.

1.2
Anne:
Floris:
Anne:

Algemeen streven naar minder commissies
Op- of aanmerkingen?
Ik mis de kluscommissie, de commissie staat op de site maar wordt hier
niet genoemd. Wordt dit recht gezet in de nieuwe versie?
Gaan we overleggen. Verder nog opmerkingen?

1.3
Anne:

Carrièrenacht
Zijn er opmerkingen? Niets, dan gaan we verder.

1.4
Anne:
Floris:
Anne:

Cameraplan
Heeft er iemand op- of aanmerkingen? Nee, oké gaan we door.
Wil je er zelf iets over zeggen?
Nee, alles wat ik wil zeggen staat hierin.

1.5
Anne:
Imke:

Witboekbeleid
Imke?
Er staat dat jullie nog geen witboek hebben van de Introcommissie, gaan
jullie daar aanwerken?
Ja, de introcommissie gaat nog aan de slag aan dit witboek na het
introkamp.
Ik heb dit al met Elbrich besproken.

Anne:
Renée:
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Elbrich:

Ja, we gaan nog wel vergaderen over hoe en wat, maar ik zal ervoor
zorgen dat er een witboek komt.

1.6
Anne:

Activiteitenbeleid
Zijn er vragen of opmerkingen?

2
2.1
Anne:

Doestellingen Verdiepend
Studiemiddagen
Wie heeft er op- of aanmerkingen?

2.2
Anne:

Docentencafé
Geen opmerkingen? Gaan we verder!

2.3
Anne:
Imke:

Symposium
Zijn hier wel vragen? Imke?
Jullie klinken allemaal zeer positief over de samenwerkingen, maar toch is
er een verlies gedraag van honderdvijftig euro. Waar komt dit dan door?
Ik kijk even naar Boet.
Symposium is nog niet afgerond, dus dit geld komt nog terug.

Anne:
Boet:
2.4
Anne:

Reiscommissie
Geen vragen? Ik wil zelf nog benadrukken; we hebben nog geen
gegadigden gevonden voor de reiscommissie. Dit heeft als risico dat er
straks louter eerstejaars in de commissie zitten. Natuurlijk is dit niet erg,
maar het zal fijn zijn als er enkel ouderejaars in de commissie zitten. Dus
meld je vooral aan!

2.5
Anne:
Floris:
Anne:

FilosoFestival
Vragen of opmerkingen?
Wat gaat de dryadecommissie precies anders doen?
Het is anders, omdat het kleiner van omvang is. Daar waar het eerste een
hele dag duurde, duurt het nu een avondje. Er komen een paar sprekers,
maar er zullen geen workshops en voordrachten plaatsvinden.
Oké, bedankt.

Floris:
3
3.1
Anne:
Max:

Anne:

Doelstellingen Ontspannend
Hokbeleid
Opmerkingen?
Ik heb een keer meegemaakt dat ik in het hok een Colaatje wilde kopen,
en normaal gesproken verkopen jullie drieëndertig centiliter, maar nu
was het een blikje van vijfentwintig centiliter. Zo ver ik weet is er
momenteel niet iets voor de vijfentwintig centiliter op de strippenkaarten.
Is dit bewust een slinkse manier bedacht door bestuur Pol om geld te
halen uit het kopen van drank?
Geen van beide. De Plus verkoopt tegenwoordig geen blikjes meer van
drieëndertig centiliter. Dit wisten we de eerste keer niet toen we naar de
winkel gingen. Soms vergeten we dat ze louter vijfentwintig centiliter
verkopen en soms zijn er uitzonderingen gemaakt voor leden om op een
andere manier te bepalen. Het best is, wat we natuurlijk hebben getracht
maar nog niet helemaal gewend zijn, om naar de Albert Heijn te gaan
voor de Cola.
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Max:
Anne:
Max:
Anne:
Richard:
Anne:

Elbrich:

Er zijn dus mensen die anders hebben betaald?
Ja, een euro voor twee blikjes.
Ik heb bij Boet twee blikjes gekocht met mijn strippenkaart en dus niet een
euro betaald, dus dat verschil moet even worden overgemaakt.
Oké, we zullen dit afhandelen. Bedankt voor deze vraag en ik hoop dat
dit nu verhelderd is.
Ik snap niet hoe het afvalscheidingsplan wordt voortgezet.
Dit was het plan, maar de afvalbakken waarin we afval kunnen scheiden
zijn in de vakantie op onze zolder weggehaald, dus we kunnen geen
plastic meer scheiden.
Beneden staan nog wel de afvalscheidingsbakken, waar we kunnen
scheiden.

3.2
Anne:

Toneelgroep
Op- of aanmerkingen?

3.3
Anne:

Maandelijkse Borrel
Zijn er vragen of opmerkingen over kopje 3.3?

3.4
Anne:

Open podium en Bandjesavond
Heeft iemand een vraag of een opmerking?

3.5
Anne:
Max:

Lichaam- en Geestcommissie
Vragen?
Ik heb een voorstel over de lichaam- en geestcommissie. Ik stel voor dat
we de lichaam- en geestcommissie gaan splitsen. Ik wil hier graag over
stemmen.
Is er een bezwaar tegen het splitsen van de lichaam- en geestcommissie?
Ik vind de cultuurcommissie niet zo pakkend.
Kan iemand die in de commissie heeft gezeten zijn of haar ervaringen met
ons delen?
Ik heb de lichaam- en geestcommissie als goed ervaren. Ik zou niet weten
waarom we het zouden splitsen, nu werkte het prima en in de
voorgaande jaren ging dit soms moeizaam.
Verder nog opmerkingen? Nee, oké. Max heeft dus om een stemming
gevraagd, we gaan nu stemmen. Wie is voor het splitsen van de
commissie?

Anne:
Floris:
Richard:
Elbrich:

Anne:

Zeven stemmen voor en achttien stemmen tegen
Anne:

Met achttien stemmen tegen en met zeven stemmen voor is het voorstel
van Max niet aangenomen. De lichaam- en geestcommissie blijft bestaan.

3.6
Anne:

Liftweekend
Vragen of opmerkingen?

3.7
Anne:

Kerstdiner en Kerstfeest
Zijn hier nog vragen over? Nee, dan gaan we verder.
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4
4.1
Anne:

Doelstellingen Financieel
Kascommissie
Opmerkingen?

4.2
Anne:

Lescommissie
Zijn hier wel vragen? Ook niet, gaan we verder!

4.3
Anne:

Subsidies
Op- of aanmerkingen?

4.4
Anne:
Floris:

Sponsorcommissie
Vragen? Floris?
Er wordt geschreven dat we meevallers en tegenvallers hebben gehad en
dat er geen behoefte was om de sponsorcommissie in het leven te roepen.
Is het niet handig om altijd een sponsorcommissie hebben om meer
binnen te halen?
Goeie vraag als je het zo stelt. Wij hebben dit besluit genomen omdat de
commissie niet gevuld werd, en we geen grote tegenvallers hebben
gehad.
Maar er staat niet dat jullie het niet zouden vullen.
Klopt, dit gaat ook over de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
We hebben de commissie niet gewekt, al werd er tijdens de halfjaarlijkse
gevraagd om de commissie wellicht wel te wekken. Uiteindelijk blijkt dat
we geen grote tegenvallers hebben gehad.

Anne:

Floris:
Anne:

4.5
Anne:

Strippenkaart
Zijn er vragen of opmerkingen?

4.6
Anne:

Verandering van bank
Zijn er vragen?

4.7
Anne:
Guido:
Anne:

Oud-leden incassoprobleem
Heeft iemand een vraag?
Gaat het goedkomen?
Het probleem is dat mensen slecht te bereiken zijn, zo zijn de
contactgegevens veranderd, bankrekeningnummers gewijzigd,
enzovoorts.
Maar er komt een punt dat ze nooit meer te bereiken zijn en dan is het
zonde om dit geld constant apart te houden.
Dat is waar. We hebben niet uitgezocht wanneer er sprake is van
verjaring of van contractbreuk, dit is iets wat het kandidaat-bestuur
wellicht kan oppakken.
Het contacteren is niet gelukt, is het dan de plicht van de penningmeester
om iedereen te contacteren of is het hun plicht om zelf naar ons toe te
komen? Ik zou voorstellen om een termijn te bepalen om hen te
contacteren, wanneer dit verlopen is kan het geld worden vrijgemaakt.
Dit betekent dat het geld niet voor altijd bewaard hoeft te blijven.
Ja kan, maar het risico dat de FUF contactbreuk heeft gepleegd blijft.
Ja goed, maar die paar leden die zich over zoveel jaar melden kunnen zich
dan wel melden en geld terugkrijgen.
Hoe het zit met contractbreuk kun je wellicht VIDIUS benaderen.

Guido:
Anne:

Max:

Anne:
Max:
Michiel:
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Floris
Joost:
Anne:
Max:
Anne:
5
5.1
Joost:
Jasmijn:

Joost:
Jasmijn:

Ik zou het geld reserveren, er hoeft geen contractbreuk plaats te vinden.
Is het niet de plicht dat zij zichzelf afmelden?
Nee. Daarnaast krijgen we van de universiteit niet te horen wanneer een
filosofiestudent is afgestudeerd.
Weten jullie wat er gebeurd als er contractbreuk wordt gepleegd?
Nee, weten we niet.
Doelstellingen Extern
Jaarvertegenwoordiging
Hoe zit het met de JVT van komend jaar?
Ik heb de JVT van vorig jaar en van afgelopen jaar benaderd of ze nog
willen blijven. Paar hebben aangegeven om door te gaan en ben nu samen
met Daan bezig met het werven van eerstejaars voor de JVT. Volgende
week gaan we daarvoor langs bij de colleges.
In mijn herinnering is het gebruikelijk om rond week vijf een eerste
bijeenkomst te hebben, gaat dit lukken?
Nee, ik ben van plan om dit meer naar het einde van blok één te schuiven.
We hebben afgelopen jaar ondervonden dat midden in het blok een
bijeenkomst plannen lastig is.

5.2
Anne:
Imke:
Anne:

MUF
Heeft iemand een vraag of opmerking?
Hadden jullie dit jaar een contract opgesteld?
Ja, had je ook kunnen horen bij de Halfjaarlijkse Algemene
Ledenvergadering.

5.3
Anne:

Samenwerkingsverbanden
Heeft iemand een vraag of opmerking?

5.4
Joost:

Boekencommissie
Ik zie dat het mis is gegaan met de boekendeal voor het vak ‘Kennis en
wetenschap’. Hoe voorkomen we in de toekomst dat dit niet nog eens
gaat gebeuren?
Ik vind dat lastig te zeggen. Ik heb uiteindelijk contact gehad met
Studystore over dit probleem. Het gekke is, de boeken zijn uit het
warenhuis van de Studystore gehaald, dit was ook te zien in het systeem,
ze zijn dus opgestuurd. Jammer genoeg is dit toch ergens misgegaan. Het
is dus lastig om te zeggen hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.
Floris?
De korting zou nog uitgelegd worden, dit hadden jullie gezegd op de
halfjaarlijkse.
Ja, dit heb ik nagevraagd. Het schijnt zo te zijn dat je op de site van
Studystore via verschillende manieren kan zoeken naar een boek. Je kunt
bijvoorbeeld klikken op welk jaar je zit; dan krijg je de volle korting.
Wanneer je echter via de zoekbalk zoekt krijg je niet de volledige korting.
Dit was en is nogal vreemd. Misschien kan mijn opvolger onderzoeken
waarom de site zo in elkaar zit.
Aansluitend daarop; waar is het overzicht deze keer?
Naar aanleiding van de Halfjaarlijkse Algemene Leenvergadering, waar
het toen een vrij onduidelijk overzicht was, heb ik een ander format

Jasmijn:

Jasmijn:
Floris:
Jasmijn:

Floris:
Jasmijn:
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Floris:
Anne:

6
6.1
Anne:
Imke:
Anne:
Imke:
Anne:
6.2
Anne:
Giordano:
Cynthia:
Giordano:
Cynthia:

Giordano:
6.3
Joost:

Boet:
Joost:
Boet:

gehanteerd. In de bijlage staat hoeveel boeken zijn verkocht, maar hierbij
staat niet wat de korting of de prijs was.
Ik vond de cijfertjes toch wel fijn.
Bedankt Floris en Jasmijn. Kunnen we verder? Oké, dan hebben we bij
dezen ‘Doelstellingen Extern’ afgerond en kunnen we door naar de
persoonlijke speerpunten.
Persoonlijke speerpunten
Speerpunten Voorzitter
Imke?
Wat is het termijn van de almanak?
Durf ik nu niet te zeggen. Ik durf ook niet de garantie te geven of de
almanak gaat komen.
Jullie hebben wel het witboek bijgewerkt? Dit is immers wel handig voor
de opvolgers.
Ja, dat hebben we gedaan.
Speerpunten Secretaris
Zijn er vragen of opmerkingen over Cynthia’s speerpunten?
Zijn er wel reactie gekomen op de maandmail?
Nee, ik heb geen een reactie ontvangen.
Maar de maandmail is wel aangekomen?
Ja, ik neem aan van wel. Ik heb weleens andere mails gestuurd naar de
docenten, via hetzelfde mailadres, heb daar wel een enkele keer een
reactie op gekregen.
Oké, jammer.
Speerpunten Penningmeester
De opkomst voor de voorlichting voor penningmeesters van commissie
was zeer laag, toch ben je tevreden over de samenwerking met de wel
aanwezige penningmeesters. Ben je dan niet tevreden met de nietaanwezigen?
Nee, dat ben ik niet.
Hoe moet ik het dan plaatsen?
Dat ik zeker wel tevreden ben met de penningmeesters die wél aanwezig
waren.

6.4
Anne:

Speerpunten Commissaris Intern
Geen vragen? Gaan we naar Jasmijn!

6.5
Anne:
Floris:

Speerpunten Commissaris Onderwijs
Floris?
Zijn er eerstejaars op de universiteit die je ook op je meeloopdagen hebt
gezien?
Jaja, die zie ik nog!
Dankjewel, dat wilde ik weten.
Als er verder geen vragen zijn, ga ik verder naar het nawoord. Heeft
iemand een opmerking? Niets? Oké, dan geef ik nu de beurt aan Boet.
Boet gaat met jullie de eindafrekening en de balans doornemen.

Jasmijn:
Floris:
Anne:
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Bijlage 1
Boet:

Michiel:
Boet:
Michiel:

Boet:
Boet:
Floris:
Boet:
Floris:
Boet
Floris:
Boet:
Imke:
Boet:

Bijlage 2
Boet:
Joost:
Boet:
Floris:
Boet:
Floris:
Boet:
Floris:
Boet:
Floris:
Boet:
Richard:
Boet:
Floris:
Boet:

Eindafrekening
Welkom bij het financiële gedeelte van de vergadering. Hier zien jullie de
inkomsten van dit jaar, er staat wat er begroot is en wat er is
binnengekomen. Heeft iemand een vraag?
Hebben jullie enig idee waarom het verschil tussen contributie en
werkelijke contributie zo groot is?
Ik had de contributie voor dit jaar gebaseerd op de gegevens van mijn
voorganger.
Het kan dan toch teruggestort worden als het nog werkende rekeningen
zijn, want wat er nu is binnengekomen gaat toch niet steeds minder
worden?
Nee lijkt me niet, maar ik weet ook niet hoe dit precies kan.
Jullie zien hier alle posten voor de activiteiten van het afgelopen jaar. Zijn
hier vragen over?
Mag ik uit alles opmaken dat het subtotaal tweehonderdzesentwintig
euro is?
Ja.
Oké.
Dit zijn de posten waar nog veranderingen worden verwacht. Vragen?
Wat ben je van plan te gaan doen met het grote verschil van de reis?
Dit gaan we terugbetalen aan hen die op reis zijn geweest, dus dit wordt
terugbetaald. Imke?
Waar komt het grotere bedrag van uitgaven van de Lichaam- en
geestcommissie vandaan?
Dit komt doordat het bedrag van acryl schilderen later is binnengekomen
en dit geld moet ik nog terugkrijgen van de deelnemers. Vragen? Verder
geen vragen, dan was dit de eindafrekening.
Balans
Dit is de balans. Joost?
Er is vijftig euro gereserveerd voor de statuten, hoeveel staat er nu vast op
de reservering?
Vijftig euro. We zijn namelijk dit jaar begonnen met het reserveren van
geld voor de statuten.
Ik zie dat je tweehonderd euro uit voorraad in het hok hebt, waar bestaat
dit uit?
Dit bestaat uit cola en bier.
Raar, want je hebt het op de openstaande posten niet aangeraakt.
Ja, ik snap ook niet hoe het zo hoog kan zijn.
Ik geloof dat er meer wordt gedronken dan wordt betaald.
Ja, dat klopt.
Daarom is die vijftig euro er: eerst vijftig euro van het huis en daarna kan
je moeilijk gaan doen als er niet betaald wordt.
Anders moeten we hier nog even naar kijken. Richard?
Waarom komt de balans niet overeen met het jaarverslag?
Omdat de balans op de PowerPoint de recente versie is. Floris?
Hoeveel debiteuren heb je weten te achterhalen en hoeveel euro?
Het precieze aantal heb ik niet, een wilde schatting is iets van
twaalfhonderd of dertienhonderd euro. De post is nog steeds heel hoog
en dit klopt geloof ik niet. Het probleem is ook dat de debiteuren in de
voorgaande jaren op een grote hoop is gegooid.
10
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Floris:
Boet:
Floris:
Boet:

Anne:
Bijlage 3
Anne:
Floris:
Anne:

Joost:
Imke:

Joost:

Anne:

Hoeveel is er denk je niet meer te achterhalen?
Ik denk achthonderd euro waarvan ik niet kan zien of dit ooit terug is
gekomen.
Waarom staat het teruggekregen geld via incasso niet op de balans?
Heb ik niet, maar in overleg met de kandidaat-penningmeester heeft zij
het wel op haar balans gezet; dus vanaf volgend jaar wordt het wel
geregistreerd op de balans. Ik wil nu nog even met jullie het volgende
bespreken, het gaat over het afschrijven van debiteuren. Ik heb een aantal
debiteuren afgeschreven, omdat ik niet verwacht dat de bedragen nog aan
de FUF worden terugbetaald. Ook is er de mogelijkheid dat er wel
terugbetaald is, maar dat dit door een penningmeester niet is
bijgehouden. Kortom, ik heb ze afgeschreven. Dit wilde ik even met jullie
delen, iemand nog een vraag? Nee, dan was dit het financiële gedeelte.
Bedankt Boet! Dan gaan we verder met bijlage 3.
Activiteitenlogboek
Heeft iemand een vraag over pagina zevenentwintig? Niet, dan gaan we
door naar pagina achtentwintig. Vragen? Floris?
Ik heb een algemene vraag. Het staat mij bij uit de notulen dat winnaars
een plek verdienen in het activiteitenlogboek.
Er is niet ingestemd om het activiteitenlogboek op ten men in het
Huishoudelijk Reglement, terwijl winnaars wel zijn opgenomen in het
HR. Dit betekent dat het volgende is aangenomen: Winnaars, thema’s en
bedankjes. Maar toen we wilde stemmen om het activiteitenlogboek op te
nemen in het HR, werd tegen gestemd. Verder nog vragen? Gaan we
verder naar pagina 29. Pagina 30? Joost?
Imke mag eerst.
Overal staat wie iets heeft gedaan bij het Filosofisch Café behalve tijdens
de reis naar Athene. Daarom wil ik ze bij dezen benoemen: Joshua heeft
de column gedaan en Filip en Herman de muziek. Wel net zo eerlijk om
dit op te nemen.
Ik zie bij nummertje zevenenvijftig dat ik niet word bedankt, terwijl ik in
een gelijkwaardige situatie, zie nummer zesentwintig, Jasmijn wel
bedankt wordt.
Dankjewel Joost voor je alertheid! Dit was niet de bedoeling geweest,
excuses!
Max gaat even een biertje atten

Bijlage 4
Anne:

Jaarplanning
Dankjewel Max voor deze bijdrage. Zijn er vragen over pagina
tweeëndertig? Pagina drieëndertig? Pagina vierendertig?

Bijlage 5
Anne:

Overzicht boekenverkoop
Pagina vijfendertig? Helemaal niets? Ik wil jullie bij dezen bedanken, we
zijn door het jaarverslag heen!
Applaus
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VII.

Stemming goedkeuren jaarverslag, eindafrekening en
verantwoording

Anne:

Bedankt voor jullie aanwezigheid! We gaan nu een over tot goedkeuring
van het jaarverslag, eindafrekening en verantwoording. Wie voor is kan
nu zijn hand opsteken.
Eenendertig stemmen voor en nul stemmen tegen

Anne:

Er is unaniem besloten dat het is goedgekeurd! Dank jullie wel allemaal!
Applaus

Anne:

Het volgende wat we gaan bespreken is het beleidsplan van het
negenentwintigste kandidaat-bestuur der FUF, maar wellicht is er
behoefte aan een pauze.

19:15 – 19:30
19:30

Pauze
Anne Pol hervat de vergadering.

VIII.

Beleidsplan van het negenentwintigste kandidaat-bestuur Geul

Anne:

Lieve allemaal, het kwartiertje is voorbij. Als iedereen even snel gaat
zitten, kunnen we verder gaan! Nog even een korte mededeling. We
zitten in een opvallend lokaal, biertjes drinken mag hier maar niet buiten!
Gaan we verder naar het volgende agendapunt; het beleidsplan van het
negenentwintigste kandidaat-bestuur der FUF. Bij dezen geef ik het
woord aan Ayco.
Dankjewel Anne! Ik wil ons beleidsplan doornemen en daarvoor wil ik
beginnen met spelling- en grammaticafouten. Guido?
Is het ook een fout dat de constitutionele volgorde op de foto niet klopt?
Aimée wordt toch niet de voorzitter?
We hebben erover nagedacht.
Oké, ik ben benieuwd naar je beredenering.
We hebben meer foto’s gemaakt. We vonden de foto’s die wel op
constitutionele volgorde zijn niet gepast voor het beleidsplan. De
constitutionele foto’s komen wel in het vervolg. Zijn er verder nog
opmerkingen? Nee, dan gaan we verder. Vragen over taal en grammatica
worden niet meer besproken. Zijn er opmerkingen over het voorblad? Het
voorwoord? De inhoudsopgave? Inleiding?

Ayco:
Guido:
Ayco:
Guido:
Ayco:

1
1.1
Ayco:
Gijs v.d. Gun:
Max:
Émile:
Ayco:

Doelstellingen algemeen
Actief Eerstejaarsbeleid
Gijs?
Er staat ‘of de weekmail’ ik zal er eerder ‘en de weekmail’ van maken,
want niet iedereen zit in de WhatsAppgroep.
Ik ben het daar niet mee eens, het is goed zoals het nu staat. Anders krijg
een weekmail met allemaal kleine dingetjes.
Druk op de universiteit zetten, om een introductieweek dit jaar te mogen
organiseren.
Ja, we gaan kijken wat voor samenwerkingen we kunnen behalen.
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1.2
Ayco:

Beter promotie voor activiteiten
Heeft iemand een vraag of een opmerking?

1.3
Ayco:

Commissies
Vragen?

1.4
Ayco:
Imke:

Het FUF-hok
Imke?
Jullie hebben een halfacht-regeling uitgelegd en jullie zeggen de regeling
van het afgelopen jaar aan te houden, maar de beschrijving klopt niet met
het voorgaande jaar.
Wat hier staat is ons beleid en gaan we hanteren.
Jullie gaan dus iets anders hanteren, want jullie zeggen dat het hok vanaf
halfacht al dicht kan. Volgens Cynthia is de regel anders dan in het
bestuursjaar van Cynthia.
Bij ons hield de regeling als volgt in: Vanaf halfacht wordt er een bericht
in de WhatsAppgroep gestuurd met de mededeling dat het hok over een
half uur dichtgaat. Men heeft vanaf dat moment nog een half uur de tijd
om naar het hok te komen. Is ertussen halfacht en acht uur niemand meer
in het hok gekomen, dan kan het hok dicht.
We zullen het woord ‘daarna’ vervangen voor ‘vanaf halfacht’. Richard?
Is er ook een beleid wanneer het hok opengaat?
Ja dat staat er niet in, maar maandag tot en met donderdag is het hok
vanaf een uur tot tien uur ’s avonds op en op vrijdag vanaf een uur tot zes
uur.
Op het internet staat tot halfzes.
Ja correct, tot halfzes. Verder nog een vraag bij 4.1?
Een punt vier.
Ben je wel goed in getallen?
Ja hoor.

Ayco:
Imke:

Cynthia:

Ayco:
Richard:
Ayco:

Imke:
Ayco:
Émile:
Floris:
Ayco:
2
2.1
Ayco:
Guido:

Doelstellingen Verdiepend
Symposium
Zijn er vragen?
Complimenten over het betrekken van PPE bij de activiteiten van
symposium en het liefst voor nog meer activiteiten, daar zit namelijk het
geld.

2.2
Ayco:
Joost:

Studie- en bijlesmiddagen
Iemand een op- of aanmerking?
In mijn bestuursjaar hebben we getracht om een bijlesbank neer te zetten,
maar daar waren bijzonder weinig eerstejaars in geïnteresseerd.
Misschien kun je dat meenemen in het wel of niet laten slagen van de
bijlesmiddagen.
Dank Joost, we nemen het mee. We gaan door naar het volgende puntje.

Ayco:
2.3
Ayco:
Floris:

Docentencafés
Iemand een opmerking over docentencafés?
Er wordt gemeld dat er een goedkopere plaats is en meer geld over is
voor eten en drinken, tegelijk zie ik dat er tweehonderdvijftig euro van de
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Ayco:
Joost:
Ayco:
Joost:
Ayco:
Giordano:

Ayco:

3
3.1
Imke:

begroting is afgehaald. Mijn vraag is, is er dan nog wel geld over voor
eten en drinken?
Klopt, we hebben het verlaagd naar honderd euro omdat de locatie nu
immers gratis is.
De bar op Kromme Nieuwegracht twintig mag de FUF tweemaal per jaar
gratis gebruiken.
Bij SVO hebben we gehoord dat we het per blok een keer mogen
gebruiken, dus vier keer per jaar. Dit jaar hebben we er nog twee over.
Mag ik dan een keer een vijf uur borrel organiseren op deze locatie?
Goed idee, maar ik ga daar nu niet op in.
Ik heb nog iets over het algemeen. In het jaarverslag staat jammer genoeg
dat het FilosoFestival niet doorgaat, maar gaan jullie die komend jaar wel
organiseren?
We gaan kijken hoe het nu gaat en we gaan kijken hoe we dit komend jaar
kunnen regelen.

Maike:
Ayco:

Doelstellingen Ontspannend
Management voor toneel
Wat heeft jullie voorkeur als regisseur? Een HKU-student of iemand die
lid is van de FUF?
Hebben we niet.
Zouden jullie ze tegelijk benaderen?
We hebben gekeken, maar vanuit de FUF is er niet altijd genoeg animo. Is
er dit jaar geen FUF-lid die het wil en kan doen, dan gaan we kijken naar
een HKU-student.
Ik heb een inhoudelijk puntje. Management is niet echt een ding in
theater, ik zou suggereren om een productiegroep op te richten.
Ik stem in!
Daar was ik niet van op de hoogte, we nemen dit mee.

3.2
Ayco:

Bandjesavond
Vragen?

3.3
Ayco:

Lichaam- en Geestcommissie
Iemand een vraag?

3.4
Ayco:
Lily:
Ayco:
Lily:
Ayco:

Ayco:
Émile:

Familie- en Vriendendagcommissie
Zijn er vragen? Lily?
Ik was benieuwd wie er vrienden heeft.
Hangen omhoog voor vrienden!
Wie heeft vrienden die hiernaartoe willen?
Ik heb al een aantal handen gezien, dus ik denk dat er een redelijk animo
is. Joshua?
Vorig jaar was er de familiedag, komt er dit jaar een familie- en
vriendendag?
Dit jaar is er vriendendag en volgend jaar is weer de familiedag.
Ik heb geen familie.

3.5
Ayco:

Liftwedstrijd
Joshua?

Ayco:
Imke:
Ayco:

Bas:

Joshua:
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Joshua:

Ayco:

Ik lees dat de liftcommissie in periode drie wordt gevormd, dus dit jaar is
er geen liftwedstrijd?
De commissie gaat een liftwedstrijd opzetten voor in blok een volgend
jaar.
Kunnen we een wedstrijd houden in de Rabobanktoren? Wie het eerst
boven is met de lift.
Leuke activiteit! Ik ga het niet organiseren, maar leuk idee!

4
4.1
Ayco:

Doelstellingen Financieel
Kascommissie
Geen vragen?

4.2
Ayco:

Overstappen van bank
Iemand een vraag?

4.3
Ayco:
Floris:

Voorlichting penningmeesters van commissies
Floris?
Hoe gaan jullie het dit jaar voor elkaar krijgen dat er meer mensen
opdagen?
We gaan rekening houden met de colleges van de eerstejaars.
Lag het daaraan?
Ik had vorig jaar geen college en was niet in Utrecht, we waren toen dus
niet in Utrecht toen er een voorlichting werd georganiseerd.
Is het niet handig om te communiceren met de penningmeesters van de
commissies?
Heb ik gedaan.
Waarom staat er dan ‘rekening houden met de colleges van de
eerstejaars’?
Omdat de opkomst zeer laag was en we dit graag willen voorkomen.
Ja, want je gaat niet snel heen en weer om alleen een voorlichting bij te
wonen.

Ayco:
Richard:

Ayco:
Floris:
Aimée:
Filip:
Boet:
Filip:
Ayco:
Max:

5
5.1
Guido:

Imke:
Ayco:
Imke:

Doelstellingen Extern
Website
Ik heb een algemene vraag over doestellingen extern. Ik mis de JVT! We
hebben net tijdens het jaarverslag besproken dat het van belang is dat de
FUF nauw betrokken blijft met de JVT zodat de FUF betrokken is bij het
onderwijs. Ik snap dat jullie dit niet toevoegen, maar het zou mooi zijn om
een apart kopje te maken voor de JVT tijdens de volgende ALV.
Eh, jaja.
Ik heb een vraag over kopje 5.1, hebben jullie ervaring met het opknappen
van een website?
Ja, ik heb informatica en informatiekunde gestudeerd. Bij mijn
speerpunten kom ik hier nog op terug.
Willen jullie hierbij hulp van een programmeurcollectief?
Als dat er is, dan ja!
Ja dat is er.

5.2
Ayco:

Samenwerkingsverbanden
Lily?

Ayco:
Richard:
Ayco:
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Lily:

Boet:
Daan:
Ayco:

Ik vroeg me af, is het bewust dat jullie STUFF en Sophia noemen en de
andere verenigingen niet?
We hebben STUFF genoemd omdat we met hen MUF organiseren. Sophia
hebben we genoemd omdat zij ons hebben benaderd om een symposium
te organiseren.
Het gaat over de taken van extern, maar waarom wordt dit door de intern
geregeld?
We hebben geen commissaris extern, dus die taken moeten verdeeld
worden.
Heb je nagedacht hoe je contact ga leggen met de bacheloropleiding PPE,
ze hebben namelijk geen studievereniging.
Ja, daar is over nagedacht! We hebben contact gehad met Stefan Vuurens,
hij is de nieuwe studieadviseur van filosofie en is ook de studieadviseur
van PPE. Hij vroeg ons te helpen met het opzetten van een
studievereniging voor PPE. Wij hebben pas voor PPE een
commissievoorlichting gegeven, daar is positief op geregeerd en we
verwachten dit jaar met hen te kunnen samenwerken.
We hebben al mailcontact gehad om met hen te samenwerken voor een
symposium.
Gaan jullie ERA en Symposion nog actief benaderen of vinden jullie het
wel prima zo. Het hoeft natuurlijk niet per se.
Hebben we nog niet over nagedacht.
Het is me nog niet helemaal duidelijk of jullie gaan helpen met het
opzetten van een studievereniging voor PPE.
We hebben alleen een voorlichting gegeven.
Hebben jullie PPE ook aangeraden om een voorlichting voor
penningmeesters te organiseren?
We hebben wel gelachen om Guido, maar eigenlijk is dit helemaal geen
gek idee. Ze kunnen zeker wat leren van de voorlichting voor
penningmeesters.
Krijgt die studievereniging van PPE ook een bestuur ofzo?
Dit jaar niet, zeker niet.
Verder nog vragen? Dan gaan we door.

6
6.1
Ayco:

Doelstellingen Duurzaamheid
Duurzaamheidscommissie
Vragen?

6.2
Ayco:
Richard:

Overstappen van bank
Richard?
Het klonk aan het begin van de ALV of dit al best wel ver was, maar hier
staat dat dit komend jaar nog niet lukt.
Overstappen duurt lang.
Ja, maar geen jaar!
We hebben met CBC overlegd en zij gaven aan dat we komend jaar niet
hoeven te verwachten dat dit gaat gebeuren.
Maar een jaar duurt nog steeds lang!
Andere studieverengingen zijn ook over gestapt, daar heeft het ook
allemaal een jaar geduurd.
Oké, ik weet gevallen waar het sneller ging.
Zou ook wel, maar verenigingen doen er vaak toch een jaar over.

Ayco:

Joshua:
Ayco:
Michiel:
Ayco:

Daan:
Lily:
Ayco:
Richard:
Ayco:
Guido:
Max:

Ayco:
Richard:
Aimée:
Richard:
Anne:
Richard:
Anne:
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Gijs v.d. Gun:

We vinden het ook niet handig om de overstap aan het begin van een
bestuursjaar te laten plaatsvinden.

6.3
Floris:

Overzichtelijk schema van de voorraad
Hoeveel tijd verwachten jullie dat dit in beslag gaat nemen, om dit dus
wekelijks bij te houden. Is het niet te ambitieus?
Niet over nagedacht, maar we denken dat dit haalbaar is.

Ayco:
7
7.1
Joost:

Ayco:

Persoonlijke Speerpunten
Speerpunten Voorzitter
Veel dingen worden opgeschreven die al best normaal zijn bij de taak die
iemand uitvoert, mij lijkt het logisch dat je daar niet nog extra op moet
focussen.
Ja er zijn taken waar je inherent meer aandacht aangeeft, maar wij vinden
het handig om het wel expliciet te noemen.
Ja, maar het staat echt overal. Ik vind het prima als je twee alinea’s hebt.
Ik heb lang genoeg bij de FUF gezeten om te weten dat de kerntaken ook
belangrijk zijn.
Verder geen opmerkingen op mijn speerpunten?

7.2
Ayco:

Speerpunten Secretaris
Vragen over Inez’ speerpunten?

7.3
Ayco:

Speerpunten Penningmeester
Ook geen vragen?

7.4
Ayco:

Speerpunten Commissaris Intern
Iemand een opmerking of vraag?

7.5
Ayco:
Émile:
Daan:
Floris:

Speerpunten Commissaris Onderwijs
Émile?
Wat betekent ‘naar volste kunnen uitvoeren’, wat bedoel je daarmee?
Mijn best doen.
Wie zal er als eerste plaatsnemen in de lescommissie? Dit was een grapje,
je zegt namelijk dat jij als tweede zal plaatsnemen.
Verder geen vragen? Dan gaan we verder.

Ayco:
Joost:
Guido:

Ayco:
Bijlage I
Ayco:

Balans
De balans is reeds door Boet besproken, wij gaan daarom verder naar de
begroting. Ik wil graag het woord aan Aimée geven.

Bijlage II
Aimée:
Émile:
Aimée:
Imke:

Begroting
Ik ben blij dat er zo enthousiast gereageerd wordt op de begroting!
Op jou!
Thanks! Imke?
Waarom hebben jullie honderd euro meer begroot voor de Lichaam- en
Geestcommissie.
Ja, dit wordt opgemaakt aan acryl, ik heb daarom honderd euro meer
begroot.
Maar het staat nu ook in de min bij de Lichaam- en Geestcommissie.
Ik geloof ook niet dat er geld overblijft.

Aimée:
Renée:
Elbrich:
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Aimée:

Floris:
Aimée:

Floris:
Aimée:
Joost:

Gijs v. d. Gun:
Giordano:
Michiel:
Aimée:
Gijs v. d Gun:

Aimée:
Richard:
Boet:

Floris:
Aimée:
Imke:
Aimée:
Floris:
Aimée:

Floris:
Aimée:
Floris:
Aimée:
Floris:
Aimée:

Bijlage III
Ayco:

Ik heb honderd euro meer begroot, omdat de activiteiten goed werden
bezocht en we merkten dat het begrootte bedrag te weinig was. Meer geld
leek me daarom wel handig.
Waarom heb je niets begroot voor de reis?
Klopt, ik heb er vierhonderd euro uitgehaald. Mij lijkt het relevanter om
dit te verdelen over andere activiteiten, want vaak wordt de vierhonderd
euro gebruikt als een korting voor de reis en daarnaast is het een groot
bedrag op onze begroting.
Waarom is kerst nog meer begroot?
Is een leuke activiteit en kan misschien nog groter worden.
In plaats van vierhonderd euro we te halen kunnen jullie het ook laten
staan met het idee ‘doe er iets heel vets mee’! kan de reiscommissie zelf
iets vets kiezen, maar ik geloof niet dat het FUF-geld daarvoor gebruikt
wordt.
Ik geloof dat je voor VIDIUS en U-fonds wel een begroting nodig hebt om
subsidie van hen te krijgen, dus dat houdt dan nu op?
Is toch niet zo?
Ik weet het niet zeker, maar dit is iets om uit te zoeken.
Oh, ik ben hier niet van op de hoogte, maar ik zal dit moeten uitzoeken.
Ik snap ook niet waarom dit geld minder waard lijkt te zijn, dan de
vierhonderd euro voor iets anders te gebruiken. Reiscommissie doet heel
hard hun best om subsidies te krijgen.
Mij leek het beter om de vierhonderd euro voor andere activiteiten te
gebruiken.
Mij lijkt het niet handig om ieder jaar tweeduizend euro van de
spaarrekening af te halen. Dit kan je niet jarenlang voortzetten.
Maar dit komt met door de oud-leden die nog geld terug moeten krijgen,
dit gaat dus over die oude contracten. Dus het is niet iets wat ieder jaar
herhaald gaat worden.
Ik had hier graag tekstuele uitleg bijgehad.
Ja, ga ik regelen.
Hier is het oud-ledenprobleem niet verwerkt.
Ik heb dit op aanraden van Boet gedaan, het is dus tien procent van alles
min het oud-ledenprobleem.
Je hebt wel geld begroot voor de almanak, terwijl dit jaar geen almanak is
gekomen. Dus dit wordt een dikke almanak?
Dit jaar en de afgelopen twee jaren is de almanak niet uitgegeven. Het
geld van afgelopen jaar mochten we niet gebruiken, dus is het opnieuw
begroot.
Er is dus meer begroot voor de almanak?
Ja.
Contributie is vierendertighonderd euro lager dan voorgaande jaren.
Ik het dit berekend met de getallen en de bedragen die ik heb
binnengekregen.
Dus er zijn dit jaar minder leden ingeschreven?
Ik geloof dat het de voorgaande jaren niet goed is berekend, en dat er dus
een lagere uitkomst is. Zijn er verder geen vragen? Dan geef ik het woord
weer aan Ayco.
Commissielijst
Zijn we nu aangekomen bij de commissielijst.
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Bas:
Ayco:
Bas:
Ayco:
Michiel:
Ayco:
Elbrich:
Imke:
Elbrich:
Bas:
Ayco:
Anne:

Ayco:
Imke:
Ayco:
Michiel:
Ernö:

Ayco:
Émile:

Ayco:
Émile:
Ayco:
Max:

Ernö:
Émile:
Ernö:
Ayco

Onder de kookcommissie mis ik het kersdiner.
Je mist het kerstdiner?
Ja, dat is een activiteit van de kookcommissie!
Oké, dan komt die er nog bij.
In het jaarverslag stond dat er geruchten waren da docenten deel willen
nemen aan de kookcommissie.
Ben ik niet van op de hoogte.
We moeten kijken of hier daadwerkelijk animo voor is en of de FUF’ers in
de commissie dit ook willen.
Marcus Düwell heeft zich aangeboden.
Maar het is ook nog niet duidelijk of dit voor al het koken geld of alleen
voor het docentendiner.
In het witboek van de kookcommissie taan ook nog tips.
Anne?
Docenten hebben afgelopen docentendiner aangegeven dat ze het leuk
vinden dat wij koken voor hen, maar ze vinden het nog leuker om deel te
nemen aan het kookproces. Het gaat namelijk om de binding tussen
docenten en het bestuur, ze willen dus zelf deelnemen aan het koken bij
de kookcommissie. Marcus heeft zich aangeboden als lid, maar of hij ook
meegaat koken voor introkamp en andere activiteiten weten we niet.
Oké, dan gaan we hier navraag naar doen. Nog vragen over pagina
vijfentwintig? Pagina zesentwintig?
Filosofisch Café-commissie is afgelopen jaar niet op basis van uitnodiging
geweest, maar op basis van sollicitatie.
Dan moeten we dit onder een andere kopje zetten.
Blijft de boekencommissie een taak van bestuur of wordt weer een
activiteit voor leden?
We zijn er toen mee begonnen als verantwoordelijk van een lid van het
oude bestuur en als een verantwoordelijk van een lid van het nieuwe
bestuur. Het is dus officieel een commissie, maar meer dan twee man heb
je niet per se nodig.
Oké. Pagina zevenentwintig?
We hadden vroeger een heleboel groepen gehad en die zijn nu een beetje
verwaterd, is dit iets voor het bestuur om weer aan te trekken? Zo is de
spelletjes minder geworden nadat Bas is verhuisd. De gamegroep is toen
misgelopen, omdat de universiteit moeilijk ging doen over het asbesthok
waar ze gameden. Is dit voor het bestuur om deze groepen weer aan te
wakkeren?
Dus jouw vraag voor ons is dat wij de verwaterde groepen weer
aanwakkeren?
Ja, gewoon een slinger aangeven.
Oké, gaan we een slinger aangeven.
Ik ben het oneens. Groepen zijn initiatieven van de FUF’ers en niet iets
voor het bestuur om aan te jagen. Als er een nieuwe groep komt, dan
komt dit initiatief uit de leden en niet uit het bestuur.
Bestuur kan wel duidelijk maken dat er groepen georganiseerd kunnen
worden.
Dat bedoel ik ook.
Gewoon aanstippen dat die mogelijkheid er is.
Ja, aanstippen.
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Ernö:
Émile:
Ernö:
Imke:
Giordano:
Joost:
Ayco:
Joost:
Max:
Ayco:
Ernö:
Ayco:
Imke:
Joost:
Imke:
Ayco:
Bijlage IV
Michiel:
Ayco:

Joost:
Elbrich:

Michiel:

Ayco:
Joost:

Elbrich:
Ayco:
Imke:
Elbrich:
Ayco:
Joost:
Guido:
Ayco:

Ja, want wat Max zegt is inderdaad waar: de verantwoordelijk ligt niet bij
het bestuur.
Ik zeg ook niet dat dit de verantwoordelijkheid is van het bestuur.
Ja, maar aanstippen klinkt minder zwaar dan aanjagen.
Ik wil graag een groep aanstippen. Na Athene is er een wandelgroep
opgericht, maar die staat hier niet bij.
Maar het is een groep FUF’ers en niet-FUF’ers.
Er staat hier dat jullie het hokcollectief benaderen, hoe willen jullie die
gaan benaderen?
We willen graag in de appgroep!
Ik zal jullie erin gooien.
Dit gaat over de groepen, maar de WhatsAppgroep staat niet vermeld.
Goedpunt, de WhatsAppgroep is niet echt een groep. Het is eerder een
informele groep op WhatsApp.
Het is een informatiekanaal.
Ja, een informatiekanaal.
Waarom staat het tapcollectief nog op de lijst?
Ik heb nog getapt vanuit het tapcollectief.
Oké.
Verder nog vragen? Gaan we door naar de jaarplanning.
Jaarplanning
Wat is het idee achter het organiseren van twee studiemiddagen per blok?
We hebben een lokaal die we kunnen afhuren en het afgelopen blok is
gebleken dat twee studiedagen als prettig werd ervaren. Vragen over
pagina negenentwintig?
Ik zie hier dat het Filosofisch Café en de Maandelijkse Borrel in dezelfde
week vallen.
Ja dat klopt, omdat de derde woensdag van de maand in de kerstvakantie
is. Naar mijn weten zijn er dan geen activiteiten. Oh wacht, excuses! Dit
komt door andere activiteiten, zoals het Kerstfeest. Leek me handig om de
Maandelijkse Borrel dan een week eerder te doen.
Algemeen punt, ik kan me herinneren dat de Versuscommissie afgelopen
jaren van karakter is gewisseld. Gaan jullie hier sturing aangeven of laten
jullie dit van de commissie afhangen?
Dit laten we open voor de commissie.
Ik zie hier dat zowel op veertien februari als op dertien maart een karaoke
georganiseerd wordt. Dat is twee keer binnen een maand, zijn jullie een
partyteam?
Dit is een foutje, maar als men animo heeft dan kan het twee keer.
Verder nog vragen? Pagina dertig?
Het laatste Filosofisch Café is altijd in mei, maar in jullie jaarplanning
staat het tot juni.
Sorry, daar was ik niet van op de hoogte.
Dankjewel Imke.
Ik zie hier dat jullie een hele week introductie willen organiseren. Willen
jullie dit zelf allemaal voorbereiden?
Gaan we eindelijk ontgroenen?
Ja, we willen dit jaar voor het eerst een introweek organiseren naast het
introkamp. Wij gaan nog kijken naar de mogelijkheden om dit uit te
besteden aan de introkampcommissie, een nieuwe commissie of aan het
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Joost:
Ernö:
Ayco:
Wouter:
Ayco:
Elbrich:
Ayco:
Giordano:
Guido:
Ayco:
Max:
Émile:
Giordano:
Émile:
Ayco:
Anne:

volgende kandidaat-bestuur. We willen dit in ieder geval realiseren, maar
we gaan kijken of we dit kunnen organiseren met anderen.
Ik wil graag meegeven dat je aan het einde van je bestuursjaar niet altijd
nog zin hebt om dingen te organiseren voor de FUF.
Leg ook een lijntje uit met het departement.
Bedankt voor de tips!
Ik zie dat het symposium op zes juni is. Ik kan dan helemaal niet, maar ik
wil er wel graag bij zijn.
We kunnen jammer genoeg niet met alle leden rekeninghouden.
De datum ligt nog niet vast, het hangt van de samenwerking af.
We moeten dus nog een datum prikken.
Stuur dan een datumprikker naar alle verenigingen.
Ik vind het vaag, wordt Wouter actief betrokken?
Nee, Wouter wordt niet actief betrokken.
Wie kan er nog meer niet?
Die datum is ook D-Day, ik vind het een beetje respectloos.
Behalve als het symposium over D-Day gaat.
Ja, dan niet.
Verder nog vragen? Nee, dit was ons beleidsplan!
Ik moet zelf nodig naar de wc, tot kwart voor negen pauze! Geen bier in
de binnentuin!

20:31 – 20:45
20:47

Pauze
Anne Pol hervat de vergadering

IX.
Anne:

Agendapunt Floris van Houten
Oké FUF’ers, we gaan weer verder! We gaan toch nog stemmen, al werd
aan het begin van de vergadering gezegd dat Floris niet meer wilde
stemmen. Ik wil bij dezen het woord geven aan Floris.
Ik wilde aan het begin van de avond een punt maken, al is het nu niet
meer relevant voor deze vergadering. Ik wil even aangeven dat ik
versteld stond dat er gestemd moest worden zonder discussie, dit zaagt
aan de poten van de democratie. Ik geloof dat er vergadert moet worden,
ik wil graag nu de discussie openen. Ik ben benieuwd of jullie meningen
hetzelfde zijn als de mijne.
Ik had hetzelfde punt. Het is meer het feit dat het wenselijk is, maar dat
het niet eens kan. we willen al discussiëren over het feit of we friet of
patat moeten zeggen, als meer dan vijftig procent dit wil dan kom het op
de agenda.
Ik denk niet dat het op de agenda wel of niet moet staan, maar er moet
ruimte gemaakt worde voor discussie. Je argumenten moeten je kunnen
zeggen en er moet de mogelijkheid zijn om je visie te kunnen veranderen.
Ik heb het vermoeden dat de waarheid in het midden ligt. Émile heeft
gelijk; als het op de agenda staat dan kan erover gediscussieerd worden.
Daarnaast heb jij gelijk en is het een trucje van het bestuur om niet te
discussiëren. Als we er tijdens een ALV niet uitkomen, dan gaat het
tijdens de volgende ALV door tot we er ooit wel uitkomen.
Ik denk dat er op de vorige ALV besloten is dat sommige artikelen van
het HR gingen veranderen, maar dit betekent niet dat je het op de
volgende ALV niet meer gaat bespreken. Ik ben het met Floris eens.
Ik wil graag wat achtergrond geven.

Floris:

Émile:

Floris:

Guido:

Joost:

Giordano:
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Floris:
Max:

Floris:

Michiel:

Floris:
Giordano:
Floris:
Imke:
Floris:

Richard:

Floris:
Richard:

Floris:
Richard:
Anne:
Floris:
Anne:
Émile:

Anne:

Ga ik straks op in als we klaar zijn.
Pas op het moment dat het punt niet wordt ingestemd wordt de discussie
geopend. Maar het gaat nu om een punt waarover al gediscussieerd is, het
is dan zinloos om de volgende keer weer de discussie te voeren en al
helemaal als iedereen het een is. Je hoeft de discussie niet te voeren, het is
een praktisch punt.
Wellicht. Er zijn twee verschillende dingen: er zit een hele andere groep
voor mij als ik dit vergelijk met een halfjaar vergelijken. Daarnaast kan
een bestuur niet zeggen dat er geen discussie mogelijk is.
Het punt wat daar net werd genoemd, dat de vereniging tijdens een ALV
het recht heeft om zolang mogelijk te discussiëren is onzinnig. Er is dan
geen ruimte meer om belangrijke punten te bespreken.
Als er om praktische redenen geen tijd is, dan is het een idee om het te
verplaatsen naar een andere ALV.
Maat dit ging om een punt wat eigenlijk al afgesloten was.
Dat is de vraag, want er was geen discussie. Het gaat bij mij om het
principe dat er ruimte moet zijn voor discussie.
Ik heb een ander praktisch bezwaar. Als je iedere keer ruimte voor
discussie aanbiedt, dan heb je de kans dat er nooit een besluit komt.
Waar, maar mensen worden de discussie vanzelf zat en dan accepteren
mensen het wel als het niet helemaal in de juiste woorden staat. Het
probleem is dat discussie wordt uitgesloten.
Ik heb een paar puntjes. Allereerst, de ALV heeft altijd het recht om de
discussie te openen, zoals Guido al zei. Maar als de ALV uit andere
personen staat dan de vorige ALV, dan laten we de formulering aan het
bestuur over. De formulering gaan we dan tijdens de ALV alleen
instemmen, de discussie is dan niet nodig. De ALV heeft namelijk tijdens
de vorige ALV het recht gehad om te discussiëren. De voorzitter moet de
ALV ook leiden en als ze voor de ALV geen signaal krijgt om nog te
discussiëren, dan snap ik heel goed dat dit de formulering niet ter
discussie staat. De discussie is geweest en niemand is meer naar voren
gekomen om nog te discussiëren.
Dus als ik wel discussie had gewild, dan had ik dat moeten aangeven?
Dan was het goed geweest?
Ja, want dan kan het bestuur de discussie inplannen. De discussie is al
geweest en je had van tevoren als lid kunnen aangeven dat je nog wilt
discussiëren over de formuleringen.
Maar als je al aangeeft dat er geen tijd voor discussie mogelijk is, dan vind
ik dit een praktisch bezwaar wat niet een ALV thuishoort.
Maar de formuleringen lagen ook niet ter discussie.
Floris, is dit alles wat je wilde zeggen?
Ja.
Oké, dan mag je gaan zitten en neem ik het weer over. Émile?
Je kunt altijd zeggen we sluiten de discussie en we gaan stemmen. Je hoeft
dus niet oneindig lang door te gaan met het discussiëren. Over het
algemeen, maar bij de FUF is dat niet helemaal duidelijk omdat we daar
geen regels over hebben, kan een bestuur van tevoren niet zeggen dat
discussiëren niet mogelijk is. Al snap ik wel dat ze niet nog een keer de
discussie willen openen.
Ik wil Joost nog het woord geven.
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Joost:

Anne:

Het lijkt me een oplossing om in de volgende keer in de uitnodiging te
zetten ‘we hebben tijdens de vorige ALV al over dit onderwerp
gediscussieerd’ en dat de discussie op de vorige ALV is gesloten.
Oké, bedankt Joost! We gaan nu stemmen over Floris’ punt: het moet niet
mogelijk zijn om de ALV tot stemming te roepen zonder gelegenheid
voor discussie te bieden.
Eenentwintig stemmen voor en zes stemmen tegen

Anne:
Émile:
Anne:

Het voorstel van Floris is aangenomen. Émile?
Ik wil het kandidaat-bestuur meegeven om misschien regels van orde
voor de ALV te bedenken.
Ja, dit kan het KB meenemen. We gaan door naar het tegenbestuur!

X.

Presentatie tegenbestuur

Samenvatting: Schattige zeehondjes doodknuffelen, en andere goeie ideeën.

XI.

Stemming nieuw bestuur

Anne:

Bedankt bestuur zevenentwintig! Het is tijd om te gaan stemmen! De
stemmen zijn geteld met dank aan de kiescommissie!
Negen stemmen voor het tegenbestuur, negenentwintig voor het kandidaatbestuur en twee ongeldige stemmen

Guido:
Anne:

Is dit het moment van motie van wantrouwen van de kiescommissie?
Nee, dit is niet het moment. Ik heb voor jullie de uitslag! ER zijn twee
ongeldige stemmen, negen stemmen voor het tegenbestuur en
negenentwintig stemmen voor het kandidaat-bestuur! We gaan door naar
de wisselceremonie, hiervoor wil ik het huidige bestuur en het kandidaatbestuur naar voren vragen.

XII.

Wisselceremonie

Anne:

Bij de volgende hamerslag onthef ik uit haar functie als commissaris
onderwijs: Jasmijn Meereboer. Bij de volgende hamerslag onthef ik uit
haar functie als commissaris intern: Renée Bos. Bij de volgende hamerslag
onthef ik uit zijn functie als penningmeester: Boet Bruijniks. Bij de
volgende hamerslag onthef ik uit haar functie als secretaris: Cynthia
Zwijnenburg.
Bij de volgende hamerslag ontheffen wij Anne Pol uit haar functie als
voorzitter, en slaan wij Ayco Geul in als voorzitter van de FUF.
Met de volgende hamerslag hamer ik in als secretaris van de FUF: Inez
Tempels. Met de volgende hamerslag hamer ik in als penningmeester van
de FUF: Aimée de Sévaux. Met de volgende hamerslag hamer ik in als
commissaris intern van de FUF: Elbrich Lutgendorff. Met de volgende
hamerslag hamer ik in als commissaris onderwijs van de FUF: Daan
Horstman.

Anne en
Ayco:
Ayco:

Applaus

XIII.

W.V.T.T.K.

Ayco:

Zijn er nog punten voor de WVTTK? Niets? Gaan we naar de rondvraag.
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XIV.

Rondvraag en afsluiting

Ayco:
Jelmer:
Ayco:
Wouter:
Ayco:
Lars:
Ayco:
Simon:
Ayco:
Bas:

Gaan we verder met de rondvraag. Jelmer Visser?
Succes!
Wouter van der Lans?
Succes!
Lars van der Miesen?
Waarom krijtstrepen?
Voor de mooi! Simon Huijben?
Succes!
Bas Keuning?
Ja, ik wil het oud-bestuur heel erg bedanken en het nieuwe bestuur wens
ik veel succes!
Lily de Waal?
Succes!
Guido Freriks?
Succes!
Marnix Deurloo?
Bedankt en veel succes!
Timo Diedering?
Mag ik mij bij jou aansluiten, Marnix?
Gijs van der Gun?
Omdat ik bang ben dat het anders niet gevraagd wordt: waarom zijn jullie
zo sexy? Richard wil graag een persoonlijk antwoord.
Marise Raaijman?
Ik ben trots op jullie en veel succes!
Joost van der Putten?
Is er een vuilniszak?
Ja, er is een vuilniszak. Max Velner?
Gefeliciteerd en waar hebben jullie die mooie pakken vandaan?
Suitable en H&M. Filip Ferenc?
Heel veel succes maar for the love of God doe iets aan de stropdassen!
Floris van Houten?
Shoutout naar Jim de enige eerstejaars in de zaal!
Richard Vink?
Heel veel dank aan het oude bestuur; prachtig jaar! Heel veel succes, het
wordt een fantastisch jaar! Ik ben het niet eens met de
stropdassenopmerking en alvast bedankt voor het eerste rondje op de
borrel!
Gijs van der Tas?
Veel succes en plezier gewenst!
Maike Pijnappel?
Veel succes!
Jim Hodgson?
Eerstejaars zij niet goed gerepresenteerd.
Estelle Beems?
Succes en veel plezier en ik denk dat jullie het heel goed gaan doen!
Hannah Waayers?
Afgelopen jaar heb ik met jullie de FUF beleefd en jullie zijn toffe mensen,
ik heb vertrouwen in jullie!
Émile van Bergeijk?

Ayco:
Lily:
Ayco:
Guido:
Ayco:
Marnix:
Ayco:
Timo:
Ayco:
Gijs v.d. Gun:
Ayco:
Marise:
Ayco:
Joost:
Ayco:
Max:
Ayco:
Filip:
Ayco:
Floris:
Ayco:
Richard:

Ayco:
Gijs v.d. Tas:
Ayco:
Maike:
Ayco:
Jim:
Ayco:
Estelle:
Ayco:
Hannah:
Ayco:
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Émile:

Ayco:
Berenike:
Ayco:
Sarah:
Ayco:
Ernö:
Ayco:
Imke:

Ayco:
Michiel:
Ayco:
Gaby:
Ayco:
Giordano:

Ayco:
Cynthia:

Ayco:
Jasmijn:

Ayco:
Renée:
Ayco:
Anne:
Ayco:
Boet:
Ayco:
Elbrich:
Ayco:
Daan:
Ayco:
Aimée:

Oud-bestuur heel goed samengewerkt, gala en dergelijk was echt top!
Bestuur ik heb nog nooit zoveel vertrouwen gehad in het nieuwe bestuur
en ik heb nog een advies, ik heb bedacht: Luister naar je leden, maar niet
te veel!
Berenike Timm?
Bestuur achtentwintig bedankt, top gedaan! En het nieuwe bestuur gaat
het vast goed doen, succes!
Sarah Berger?
Bestuur Pol waanzinnig bedankt! Nieuw bestuur, ik ben apetrots op jullie!
Jullie gaan het super goed doen!
Ernö Groeneweg?
Alsnog bedankt al heb ik weinig van het afgelopen jaar meegemaakt.
Nieuw bestuur de stropdassen zijn leuk!
Imke Falkena?
Ik denk dat we, het zevenentwintigste bestuur der FUF, ons geen beter
opvolgers hadden kunnen wensen, dus bedankt! Nieuw bestuur, jullie
zien er sexy uit!
Michiel Esseling?
Succes!
Gaby de Jong?
Veel succes bij de volgende ALV.
Giordano Ierna?
Het achtentwintigste bestuur was té capabel, ik had weinig te zeiken!
Nieuw bestuur, ik hoop dat jullie weten waar jullie aan beginnen! Veel
succes!
Cynthia Zwijnenburg?
Lieve bestuursgenootjes, bedankt voor dit mooie jaar! We hebben veel
met elkaar gedeeld en jullie stonden altijd voor me klaar, daar ben ik jullie
heel dankbaar voor! Nieuw bestuur, ik hoop dat jullie ook zo’n fijn
bestuur achter jullie hebben! Ga genieten! Ga groeien! Ontdekken!
Beleven! Veel succes!
Jasmijn Meereboer?
Ik vond het echt heel erg leuk met jullie! Ik ga het meer missen dan ik had
gedacht. Nieuw bestuur ga ervan genieten! Voor je het weet is het voorbij,
veel plezier!
Renée Bos?
Lief bestuur, het was heel fijn met jullie! Ik hoop dat jullie ook zo’n tijd
samen gaan beleven!
Anne Pol?
Ja, dankjewel allemaal en iedereen! Dankjewel FUF!
Boet Bruijniks?
Lief bestuur, heel erg bedankt! Ik hou van jullie allemaal! FUF allemaal
bedankt voor de aanwezigheid en bestuur Geul, maak me trots!
Elbrich Lutgendorff?
Oud-bestuur heel erg bedankt voor dit eerste, mooie jaar! Het was zeer
inspirerend en leuk!
Daan Horstman?
Begin dit jaar had ik niet gedacht dat ik dit zou doen!
Aimée de Sévaux?
Dank jullie wel voor het afgelopen jaar, jullie hebben me zo thuis laten
voelen!
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Ayco:
Inez:
Ayco:

Inez Tempels?
Bedankt bestuur! Was een mooi jaar!
Ikzelf wil nog wat zeggen: ik wil jullie allemaal bedanken dat jullie er
waren en voor de input. Maar ik wil vooral bestuur Pol bedanken voor
het afgelopen jaar en voor het inwerken! Ik wil jullie allemaal uitnodigen
naar de borrel te komen en dan sluit ik bij dezen de vergadering.

De Wissel Algemene Ledenvergadering van 12 september 2018 werd gesloten om: 21:57.
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