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Negenentwintigste bestuur der

Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten

Voorwoord
Geachte lezer,
Voor u ligt het halfjaarlijks verslag van het negenentwintigste bestuur van de
Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten (hierna FUF). Dit verslag zal tijdens
de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering worden besproken. In dit verslag reflecteert
het bestuur, ondergetekend, op wat er het afgelopen half jaar is gebeurd. We zullen de
doelstellingen die we aan het begin van het studiejaar hebben gesteld bespreken.
Bepaalde doelstellingen bleken een succes, andere hebben we bijgesteld.
Al met al kijken we met veel tevredenheid terug op het afgelopen half jaar. Op dit moment
zijn wij een goed lopende vereniging met veel nieuwe enthousiaste leden. Wij hebben
enorm genoten van de geweldige activiteiten en hokdagen van het afgelopen half jaar en
hopen dat jullie het ook zo hebben ervaren.
Met vriendelijke groeten,
Ayco Geul
voorzitter
Inez Tempels
secretaris
Aimée de Sévaux
penningmeester
Elbrich Lutgendorff commissaris intern
Daan Horstman
commissaris onderwijs
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Inleiding
In ons halfjaarlijks verslag houden wij grotendeels de structuur aan van ons beleidsplan.
We zullen daarom als eerste onze algemene doelstellingen behandelen (hoofdstuk 1).
Hierna zullen wij ingaan op de verdiepende doelstellingen (hoofdstuk 2), de
ontspannende (hoofdstuk 3), de financiële (hoofdstuk 4), de externe (hoofdstuk 5) en de
duurzame doelstellingen (hoofdstuk 6). Als volgt zullen de persoonlijke speerpunten van
ieder bestuurslid besproken worden, in volgorde van bestuurlijke functie. Hierbij zal
vooral worden ingegaan op persoonlijke reflectie (hoofdstuk 7). Tot slot hebben wij nog
een aantal bijlagen toegevoegd. Dit zijn de balans, de herziene begroting, het
activiteitenlogboek, de bijgewerkte jaarplanning en het overzicht van de boekenverkoop.
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1 Doelstellingen Algemeen
1.1 Actief Eerstejaarsbeleid
Ons beleid ten aanzien van de eerstejaars verloopt tot nu toe goed. De kroegentocht was
een succes. Ook hebben we zowel in het eerste als in het tweede blok wekelijks
themahokdagen georganiseerd. Deze zijn goed bevallen. Er zijn veel eerstejaars op
afgekomen en het waren vaak drukke, gezellige dagen. We hebben het idee dat de drempel
om naar het hok te komen merkbaar verlaagd is door de wekelijkse themahokdagen. De
themahokdagen zijn wekelijks vermeld in de weekmail en op WhatsApp.
We zijn niet van plan de wekelijkse themahokdagen voort te zetten in blok drie en blok
vier. We hebben het idee dat de wekelijkse themahokdagen de eerste twee blokken hun
vruchten hebben afgeworpen en dat het effect nu niet meer zichtbaar is onder de
eerstejaars en de kracht van de themahokdag afneemt als we het wekelijks blijven
organiseren in blokken drie en vier. De eerstejaars zijn erg actief en de themahokdagen
dragen daardoor niet meer bij aan een hogere opkomst bij activiteiten. Wel willen we, als
we een idee hebben, alsnog af en toe themahokdagen organiseren. We vinden het allen
namelijk wel heel leuk om te doen.
We hebben met de bachelorcoördinator Annemarie Kalis gesproken over de
mogelijkheden van een introductieweek naast het introductiekamp. Haar reactie was
positief en we zullen de introductieweek het komende half jaar verder uitwerken.

1.2 Promotie voor Activiteiten
De deur van het hok is leeggehaald en wordt voor promotie van activiteiten gebruikt.
Iedere week wordt er op het krijtbord aangegeven wat voor activiteiten er die
desbetreffende week zijn. Op deze manier hebben we meer aandacht gevestigd op het
promoten van de activiteiten rondom het hok.
Ook zijn er posters ontworpen voor een aantal activiteiten, zoals MidYearsUitje en
Sinterklaas. Deze zijn ook op de deur van het hok en rondom het hok opgehangen.

1.3 Commissies
Aan het begin van het jaar zagen wij geen reden om het streven naar minder commissies
voort te zetten. Het vullen van commissies viel enigszins tegen ten opzichte van onze
verwachtingen. Wij denken dat dit komt doordat minder ouderejaars zich hebben
aangemeld voor commissies ten opzichte van voorgaande jaren. De commissies
functioneren daarentegen prima. Op een aantal commissies willen we wat specifieker
ingaan.
Ten eerste willen we ingaan op onze aanpassingen rondom de lichaam- en
geestcommissie. Deze commissie heeft dit jaar vijf commissieleden in plaats van zes en
organiseert een activiteit minder. De commissie functioneert goed. De georganiseerde
activiteiten zijn goed bezocht en vallen in de smaak.
Binnen de dryadecommissie verliep het begin dit jaar iets minder soepel. Het klikte niet
helemaal binnen de commissie waardoor er een activiteit is afgelast en twee
commissieleden zijn gestopt. De commissie heeft daarentegen laatst weer een succesvolle
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activiteit georganiseerd en we hebben er vertrouwen in dat deze stijgende lijn zich zal
voortzetten.
Verder hebben we begin dit jaar besloten om de vriendendag te herintroduceren die dit
jaar zal plaatsvinden. Daarom is de familiedagcommissie de familie- en
vriendendagcommissie geworden. Tot dusver verloopt de deze commissie goed. De
vriendendag heeft op moment van schrijven nog niet plaatsgevonden dus het verloop van
de activiteit zal behandeld worden in het jaarverslag.
Tevens hebben we in ons beleidsplan het beleid over de liftcommissie aangepast. In plaats
van de commissie aan het begin van het studiejaar op te zetten, zouden we de
liftcommissie later in het jaar opzetten. Dit is inmiddels gebeurd en de commissie is
begonnen met de voorbereiding voor de liftwedstrijd die in het eerste blok van volgend
studiejaar zal plaatsvinden. Er zitten drie leden in de commissie en we hebben er
vertrouwen in dat de liftwedstrijd een succes zal worden.

1.4 Het FUF-hok
Aan het FUF-hok is niet veel veranderd. Het hok, te vinden op Drift 21 kamer 2.07 is nog
steeds te bellen op het nummer +31 30 253 6071 en is nog steeds open van maandag t/m
donderdag van 13:00 tot 22:00 en vrijdag van 13:00 tot 17:30 met uitzondering van
momenten waarbij het bestuurslid met hokdienst zich vanaf 19:30 alleen in het hok
bevindt. In dat geval geldt de halfacht regeling die luidt als volgt: rond 19:30 zal er via de
FUF Whatsappgroep met de leden worden gecommuniceerd of zij nog van plan zijn naar
het hok te komen. Als dit het geval is zal het hok langer openblijven. Anders zal het hok
om 19:30 of iets hierna sluiten. De halfacht regeling lijkt prima ontvangen te worden bij
de leden.

6

2 Doelstellingen Verdiepend
2.1 Symposium
De symposiumcommissie is opgezet bestaande uit 3 FUF’ers, 3 Eurekanen en 2 PPE’ers.
Aangezien PPE een nieuwe bachelor is hebben zij nog geen ervaring met het organiseren
van symposia, maar de commissieleden zijn enorm enthousiast en geven veel input. Op
het moment is de commissie druk bezig met het verwerkelijken van het symposium.

2.2 Studie- en Bijlesmiddagen
In het eerste en tweede blok van dit jaar hebben wij zoals gepland vier studiemiddagen
georganiseerd. Wij wilden dit jaar meer studiemiddagen organiseren omdat extra
studieplekken tijdens tentamenperiodes altijd wenselijk zijn. De opkomst bij de
studiemiddagen was de ene keer lager dan de andere keer. Mogelijk hebben de locatie en
de dagen waarop de studiemiddagen gepland waren invloed gehad op de opkomst. De
studiemiddagen die plaatsvonden op de Kromme Nieuwe Gracht werden minder bezocht
dan de studiemiddagen op de Drift.
We zullen ons best doen om de opkomst te verhogen door bij het reserveren van een
lokaal altijd naar een lokaal op de Drift te vragen. Soms is dit niet mogelijk in verband met
andere reserveringen. Daarnaast zullen we de studiemiddagen op dinsdag en donderdag
plannen in plaats van op vrijdag.
Naast de studiemiddagen zouden wij twee bijlesmiddagen organiseren. Van de twee
bijlesmiddagen die gepland stonden voor de vakken ‘Filosofie van de Geest’ en Logica’ is
tot nu toe de bijlesmiddag van Filosofie van de Geest georganiseerd. Wij hebben studenten
een google-form laten invullen waarop zij concreet hun vraag konden stellen omdat we
wilden voorkomen dat de bijlesmiddag een extra hoorcollege zou worden. Hierdoor kon
de student hulp krijgen als die daar behoefte aan had maar lag het initiatief wel bij de
student zelf. Op die manier hebben we ervoor gezorgd dat iedereen actief meedeed.

2.3 Docentencafés
Tot onze spijt is er nog geen docentencafé georganiseerd. Het eerste geplande
docentencafé met docente Dascha Düring zou in blok 2 plaatsvinden maar moest worden
verzet vanwege persoonlijke omstandigheden. Helaas waren wij genoodzaakt de tweede
poging ook af te lassen in verband met vergelijkbare redenen. Er zal geen derde poging
worden gedaan om het docentencafé met Dascha Düring opnieuw te verplaatsen omdat
Dascha binnenkort een tijd naar het buitenland gaat. De columnisten die we hadden
geregeld voor dit docentencafé hebben hun columns voorgedragen in het hok. In blok 4
zullen we hopelijk wel een docentencafé kunnen organiseren met een andere docent.

2.4 Jaarvertegenwoordiging
De jaarvertegenwoordiging (hierna JVT) is dit jaar voortgezet door Jasmijn Meereboer als
student-lid van de opleidingscommissie en Daan Horstman als vertegenwoordiger van de
FUF. In blok 1 en 2 zijn er vier vergaderingen geweest om de gevolgde cursussen te
evalueren. De studenten van de JVT hebben na afloop van elke vergadering per cursus een
verslag opgezet aan de hand van de besproken onderwerpen.
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3 Doelstellingen Ontspannend
3.1 Toneel
Dit jaar hebben we zowel binnen de FUF als op de HKU gezocht naar een regisseur voor
het FUF-toneelstuk. Daar kwam uit dat Maike Pijnappel de enige is die het toneelstuk dit
jaar wil en kan regisseren. Omdat Maike afgelopen jaar is afgestudeerd aan de HKU en nu
professioneel regisseur is, kan ze het toneelstuk niet gratis regisseren. Daarom hebben
we besloten om een bijdrage van €40 te vragen aan de leden van de toneelgroep. De
toneelgroep is opgezet en heeft wekelijks repetities. Deze repetities verlopen goed en de
sfeer binnen de groep is goed.
Daarnaast hebben we een productiegroep opgezet met enthousiaste mensen die liever
achter de schermen werken dan op het podium staan. Binnen de productiegroep hebben
we een regieassistent, iemand die zich bezig zal houden met de kostuums, iemand voor
grime en iemand die zich bezig wil houden met het decor. De productiegroep is nog niet
op zoek gegaan naar sponsors maar zal zich hier de komende tijd mee bezig houden.
Tijdens onze zoektocht naar een regisseur voor het FUF-toneelstuk hebben we vanuit de
HKU een regisseur gevonden die het FUF-toneelstuk komend jaar graag zou willen
regisseren voor haar stage. We laten de keuze uiteraard aan het volgende bestuur of ze
haar willen inzetten als regisseur, of dat ze iemand anders kiezen.

3.2 Bandjesavond & Open Podium
Helaas kon het open podium niet doorgaan vanwege een tekort aan aanmeldingen. Wij
vermoeden dat de reden hiervoor was dat het te vroeg in het jaar gepland was, waardoor
er niet veel voorbereidingstijd was voor zowel de acts als de commissie. We hebben naar
aanleiding daarvan besloten om het open podium en de bandjesavond weer samen te
voegen voor dit jaar. Hiermee lopen we het risico dat er te veel acts komen, maar dat
hebben we liever dan twee avonden die dicht op elkaar liggen waarbij we wederom het
risico lopen dat er te weinig aanmeldingen zijn. De docenten zullen we uiteraard vragen
om mee te doen.

3.3 Lustrumcommissie
Komend jaar zal het lustrum plaatsvinden ter viering van de 30e verjaardag van de FUF.
Het lustrum belooft een groot feest te worden met een week vol aan geweldige
activiteiten.
Afgelopen lustrum was er een spetterende opening met Paul Ziche. Daarna werd er
gekanood, was er een kampvuuravond, een kroegentocht, een symposium, een
bandjesavond, een etentje bij de rechtbank en afsluitend een spetterend lustrumfeest. Het
realiseren van een fantastische week zoals deze kost tijd en inzet.
Daarom zullen we volgende maand al beginnen met het opzetten van een
lustrumcommissie die het lustrum zal organiseren. Binnenkort zullen we een mail
versturen over de vorming van de lustrumcommissie. Als het je leuk lijkt om mee te
helpen met het realiseren van een onvergetelijk lustrum kun je je dus binnenkort
aanmelden.
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4 Doelstellingen Financieel
4.1 Kascommissie
De penningmeester is afgelopen half jaar een keer samengekomen met de kascommissie.
De volgende afspraak zal net voor de H-ALV plaatsvinden. Deze twee kascontroles zitten
vrij dicht op elkaar doordat de penningmeester technische problemen had met haar
laptop waardoor zij geen toegang had tot het boekhoudprogramma tot februari.
Inmiddels is ze weer bij met de boekhouding en is alles op orde en gecontroleerd door de
kascommissie. Het komende half jaar zal de penningmeester nog twee keer samen komen
met de kascommissie.

4.2 Voorlichting Penningmeesters van Commissies
De penningmeester zou aan het begin van het jaar een voorlichting voor penningmeesters
geven. Het bleek moeilijk om een geschikt moment te vinden voor een algemene
voorlichting. Daarom heeft ze besloten om de voorlichting één op één te geven. Dit was
snel geregeld. De penningmeester heeft met bijna alle penningmeesters van de
commissies gesproken. De communicatie met deze penningmeesters verloopt soepel en
de afspraken worden tot nog toe van beide kanten zo goed mogelijk nageleefd.

4.3 Lescommissie
De lescommissie is druk geweest met het organiseren van lessen voor scholen in
omgeving Utrecht. De commissaris onderwijs heeft contact met de lescommissie en houdt
het bestuur op de hoogte van zaken van de lescommissie die relevant zijn voor het
bestuur. Een van deze zaken is dat de opbrengst van de lessen dit jaar minder hoog
uitvallen dan begroot. Wegens gebrek aan animo vanuit de scholen zal een verwachte
lessenreeks namelijk niet doorgaan. We verwachten dat de lessenreeks die dit jaar
wegvalt volgend jaar wel weer gehouden kan worden.

4.4 Herbegroting
Dit jaar willen we de begroting die we aan het begin van het jaar hebben opgesteld
bijstellen en presenteren op de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering. We hebben
gemerkt dat de FUF afgelopen jaren veel geld overhield aan het eind van het jaar omdat
werd uitgegaan van de begroting die aan het begin van het jaar werd opgesteld. Een
begroting komt niet overeen met hoe de kosten daadwerkelijk uitvallen. Door de
begroting tussendoor bij te stellen hebben we een beter overzicht van hoe de vereniging
ervoor staat op financieel gebied en op die manier kunnen we optimaal gebruikmaken
van het begrote geld en zo transparant mogelijk zijn.
In de herziene begroting zijn twee soorten veranderingen te zien ten opzichte van de
oorspronkelijke begroting. De eerste verandering is het tonen van de daadwerkelijke
uitkomst van inkomsten en uitgaven die we weten omdat ze al hebben plaatsgevonden.
In de herziene begroting staat exact hoe deze posten zijn uitgevallen en daardoor is de
herziene begroting een betere representatie van de huidige stand van zaken. Daarnaast
hebben we een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte inkomsten en uitgaven.
Hiervoor hebben we met verschillende commissies contact gehad. Daarnaast hebben we
ook gekeken naar de verwachte inkomsten, wat er tot nu toe binnen is gekomen en wat
9

we nog kunnen verwachten. Hierop hebben we de begroting aangepast. De precieze
veranderingen kunt u lezen in bijlage II, ‘Begroting’.
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5 Doelstellingen Extern
5.1 Website
We zijn begonnen met het vernieuwen van de website. We zijn bezig met het digitaliseren
van het inschrijfformulier en kijken daarbij kritisch naar welke gegevens we van nieuwe
leden vragen en dus opslaan in het ledenbestand, rekening houdend met de nieuwe AVG
wet. Daarnaast zijn we aan het onderzoeken of er een goede manier is om activiteiten te
promoten via de website ter vervanging van Facebook. Ook willen we een beperkte
functionaliteit voor oud-leden zodat ze bijvoorbeeld de foto’s van activiteiten nog kunnen
blijven bekijken. Verder zijn we van plan een nieuwe indeling van het hoofdmenu te
maken waardoor de site in zijn geheel overzichtelijker wordt. Ook willen we het
lidnummer verder achter de schermen plaatsen zodat iedereen een eigen
gebruikersnaam kan kiezen voor het inloggen. Tot slot zullen we de vernieuwing afmaken
met een nieuwe lay-out.
Naast de website zijn we bezig met het implementeren van nieuwe e-mailaccounts op de
domeinnaam van de website (fufxl.nl). Deze e-mailaccounts onder de naam
functie@fufxl.nl zijn inmiddels werkend maar nog niet volledig in gebruik omdat de
overgang naar een nieuw mailadres voor veel extra administratie zorgt. We zijn van plan
de overgang rond juni in gang te zetten zodat het voor het volgende bestuur helemaal
rond is.

5.2 Samenwerkingsverbanden
In ons beleidsplan hebben we aangegeven dat wij een aantal samenwerkingsverbanden
zouden onderhouden.
Ten eerste de vertegenwoordiging bij het SVO. We hebben ondervonden dat het voor ons
het beste werkt wanneer we binnen het bestuur afwisselen met wie deel zal nemen aan
het SVO op basis van het onderwerp van het SVO.
Ook hebben we aangegeven contact te onderhouden met Autarkeia. Het contact verloopt
soepel en ook wordt zowel Autarkeia bij de FUF als de FUF bij Autarkeia betrokken.
Autarkeia is deel geweest van één van onze maandelijkse borrels, een aantal FUF’ers
hebben deelgenomen aan de workshop programmeren en ook zijn er een aantal FUF’ers
gespot op een lezing van Jan Vorstenbosch voor Autarkeia.
Tevens hebben we contact met het departement via de nieuwe bachelorcoördinator
Annemarie Kalis. Naast dat we contact met haar hebben over het realiseren van de
introductieweek, gaat het over dat beide partijen graag meer docenten bij voor daarvoor
geschikte FUF-activiteiten zouden zien. In het verleden was de representatie van
docenten bij deze activiteiten namelijk hoger. Een voorbeeld hiervan is het oktoberfeest.
Het doel is dat we bij het organiseren van het volgende oktoberfeest beter samenwerken
met het departement. Annemarie Kalis gaat van binnenuit meer promotie maken voor
FUF-activiteiten.
Sinds dit jaar werkt de FUF ook samen met het departement en Studium Generale om de
Utrechtse dag van de Filosofie te organiseren. Wij zullen een deel van het programma
verzorgen en helpen bij het werven van studenten die meehelpen op de activiteit zelf. De
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universiteit vindt het belangrijk dat het een dag wordt die ook interessant is voor
filosofiestudenten. Hopelijk kunnen wij hieraan bijdragen.
Het onderhouden van het contact met andere studieverenigingen gaat ook goed. We
hebben een groepsapp met filosofieverenigingen uit andere steden (FUF, STUFF, ERA en
Sophia) waarin we elkaar regelmatig spreken. Ook houdt de commissaris intern zich bezig
met het organiseren van MUF en dat belooft een geweldig weekend te worden. MUF wordt
dit jaar vooral georganiseerd door het MUF-bestuur van STUFF, maar wij zullen ook een
leuke activiteit organiseren op MUF.
Ook hebben we een groepsapp met alle verenigingen op de Drift en maakt de commissaris
intern deel uit van de commissie die op dit moment bezig is met het organiseren van het
feest ‘Driftig’.
Tevens hebben we contact gehad met de Filosofisch Café-commissie. De commissie heeft
aangegeven dat ze graag verandering willen zien in de vertegenwoordiging van de FUF bij
de filosofische cafés. Een hogere opkomst FUF’ers bij de cafés zou hierbij kunnen
bijdragen. Hierbij hebben we kunnen helpen door de activiteiten te promoten in de
weekmail en de Facebook evenementen te delen.
Daarnaast hebben we aangegeven het contract met onze stamkroeg de Stichtse Taveerne
te verlengen. Dit is succesvol verlopen; het sponsorbedrag is verhoogd en tevens kan het
bestuur pitchers kopen voor een voordeliger bedrag.
Verder zouden we contact leggen met betrokkenen van de nieuwe bachelor PPE door
middel van een samenwerking met het symposium. Deze commissie is onderhand
gevormd.
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6 Doelstellingen Duurzaamheid
We vinden het enorm belangrijk dat de FUF zich inzet voor een duurzame wereld. Daarom
hebben we in ons beleidsplan een apart hoofdstuk gewijd aan onze doelstellingen omtrent
duurzaamheid. Het afgelopen half jaar heeft de FUF niet stilgezeten op het gebied van
duurzaamheid. We hebben een duurzaamheidscommissie opgericht die zich net zoals het
bestuur bezighoudt met een duurzame FUF. Ook heeft bestuur Pol de eerste stappen gezet
in een overstap naar een duurzamere bank en is het Comité Banken Comparatie in leven
geroepen om dit verder uit te zoeken. In dit hoofdstuk zullen we daarom reflecteren op
de duurzaamheidscommissie, de overstap van bank en de overige veranderingen omtrent
duurzaamheid.

6.1 Duurzaamheidscommissie
We hebben aan het begin van het jaar de duurzaamheidscommissie opgericht met als doel
om óf activiteiten rondom duurzaamheid te organiseren óf het gedrag van de FUF aan te
passen ter bevordering van duurzaamheid. We hebben de keuze bij de commissie gelaten
op welke manier hier invulling aan wordt gegeven.
De commissie heeft ervoor gekozen om niet alleen activiteiten ter bevordering van het
bewustzijn rondom duurzaamheid, maar ook om het beleid van de FUF op een duurzame
manier aan te passen. Ter bevordering van bewustzijn rondom duurzaamheid is er in het
hok gerecycled, heeft de commissie heerlijk veganistisch eten gemaakt, is er een
kledingruil geweest en was er een nietsdag. Ter verandering van het gedrag binnen de
FUF heeft de commissie mokken aangeschaft zodat de FUF minder wegwerpbekers
gebruikt.
De mokkenmiddag was een drukbezochte dag in de duurzame themahokweek, met als
resultaat een grote hoeveelheid beschilderde mokken. We hebben extra mokken
aangeschaft omdat we merken dat niet alleen de mensen die een mok beschilderd hebben
voor een mok kiezen in plaats van een bekertje. Ook de mensen die geen mok beschilderd
hebben kiezen namelijk sneller een mok in plaats van een bekertje. Op dit moment zijn
we op zoek naar een geschikte manier om de mokken schoon te houden en een plaats te
geven in het hok.
Wij hebben enorm genoten van de duurzame themahokweek, maar zijn ook benieuwd
hoe de duurzaamheidscommissie het eerste half jaar heeft ervaren. Daarom zal de
duurzaamheidscommissie hierover een verslag uitbrengen op de halfjaarlijkse algemene
ledenvergadering.

6.2 Overstappen van Bank
Tijdens de halfjaarlijkse ALV op 21 maart 2018 is het Comité Banken Comparatie (hierna:
CBC) in leven geroepen om uit te zoeken wat een ‘duurzame bank’ is en welke bank hier
het best aan voldoet. Tijdens de halfjaarlijkse ALV op 20 maart 2019 zal het CBC hun
bevindingen en resultaten betreft de overstap van bank mededelen. Verder zal de
uitkomst hiervan verwerkt worden in ons jaarverslag en zullen de mogelijke stappen die
gezet moeten worden voor het veranderen van bank worden beschreven in het
driejarenplan.
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6.3 Andere stappen omtrent Duurzaamheid
Naast de activiteiten van de duurzaamheidscommissie en het onderzoek van het CBC
heeft de FUF meer stappen gezet om duurzamer te worden.
Ten eerste hebben we in overleg met de reiscommissie besloten om dit jaar met de bus
op studiereis te gaan in plaats van met het vliegtuig. Reizen met de bus is qua (CO2)
uitstoot veel beter dan reizen met het vliegtuig.
Tevens hebben we hardplastic borden en -bestek aangeschaft. Deze hebben we gebruikt
bij de kick-off barbecue in plaats van wegwerpborden en -bestek. Ook gebruiken we dit
servies in het hok en bij andere FUF-activiteiten waarbij het gebruikt kan worden.
Daarnaast doen we ons uiterste best om geen voedsel weg te gooien. We houden bij welke
inkopen we hebben gedaan en hoeveel er overblijft bij grote activiteiten zoals de barbecue
en MidYearsUitje. Dit wordt genoteerd in het witboek van de betreffende activiteit zodat
het volgende bestuur niet te veel inkoopt.
Ook zorgen we ervoor dat vers voedsel wat overblijft van activiteiten niet bederft maar
wordt opgegeten of meegenomen. Houdbaar voedsel en andere producten die overblijven
na activiteiten bewaren we in een voorraaddoos in het hok en kunnen voor nieuwe
activiteiten worden gebruikt. Recentelijk hebben we een schema en de uitleg hiervan
ontworpen en het bestaan van de voorraaddoos is nu ook bekend bij de commissies.
We kijken over het algemeen positief terug op de duurzame veranderingen die de FUF de
afgelopen tijd heeft doormaakt. We hopen dat jullie deze veranderingen ook als positief
hebben ervaren. Mocht je nieuwe ideeën hebben over hoe we de FUF nog meer kunnen
verduurzamen, dan horen we dat uiteraard graag.
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7 Persoonlijke Speerpunten
7.1 Speerpunten Voorzitter
Aan het begin van het jaar heb ik een aantal taken beloofd op
me te nemen en zo goed mogelijk te vervullen. Dit zijn zowel
taken die inherent bij mijn functie als voorzitter horen als
persoonlijke speerpunten.
Ik ben erg tevreden over mijn functioneren binnen het bestuur.
Ik heb een goed overzicht over wat er allemaal gedaan moet
worden en dit bespreken we tijdig. De vergaderingen verlopen
soepel en iedereen wordt gehoord. We hebben een goed
overzicht van elkaars kwaliteiten en zetten deze kwaliteiten
tactisch in. Dit zorgt voor een goede samenwerking en een
tevreden bestuur.
Naast mijn taken als voorzitter ben ik druk bezig met het
vernieuwen van de website. Samen met Aimée en Floris heb ik
gekeken welke veranderingen we willen zien aan de website en welke daarvan haalbaar
zijn. Ik vind het erg leuk om me met deze technische taak bezig te houden en haal er veel
voldoening uit wanneer iets slaagt, zoals een werkend inschrijfformulier. Ik hoop dat ik
er in slaag om alle plannen die ik voor de website heb dit jaar succesvol af te ronden en
dat de website na alle veranderingen voor iedereen prettiger werkt.
Een ander speerpunt is het organiseren van een wintersport met FUF’ers. Helaas is dit er
niet van gekomen. Ik heb onderzocht of er animo was voor een wintersport en die was er
in zekere mate. De reden waarom het niet is gelukt de wintersport te realiseren is omdat
het lastig is gebleken om een geschikte (onderwijsvrije) week te vinden waarin geen FUFactiviteiten plaatsvinden. Daarnaast hielpen de kosten die aan een wintersport verbonden
zijn ook niet mee, zeker in combinatie met de kosten van MYU en de studiereis. Mocht ik
een geschikt weekend en het geld weten te vinden, dan ga ik maar al te graag met een
groep FUF’ers een weekendje naar Winterberg. Mocht dat ook niet baten, zal ik genoegen
moeten nemen met een dagje SnowWorld.
Al met al kijk ik - op het gemis van de wintersport na - erg tevreden terug op het afgelopen
half jaar. Ik hoop dat de tweede helft net zo succesvol verloopt als de eerste en dat de
website precies zo mooi zal worden als ik nu in gedachten heb.
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7.2 Speerpunten Secretaris
Nu we alweer op de helft van het jaar zitten en ik
helemaal gewend ben aan en content ben met mijn
functie als secretaris binnen het bestuur is het tijd om te
reflecteren op het afgelopen half jaar.
Er zijn een aantal taken die ieder jaar opnieuw onder de
functie van secretaris vallen. Tot op heden zijn deze
taken mij goed bevallen. Naar mijns inziens voer ik deze
op de juiste manier uit. De weekmail is op twee keer na
tijdig verstuurd, de bestuurlijke correspondentie wordt
onderhouden en ik heb bijna wekelijks contact met het
onderwijssecretariaat omtrent het reserveren van
zaaltjes of lokalen. Ik haal de post op en ik notuleer.
Ondanks mijn voornemen veel stukjes te schrijven voor
de FUF-Facebookgroep en de FUF-Facebookpagina heb
ik toch gemerkt dat Elbrich voornamelijk voorziet in het
verzorgen hiervan. Dit is niet zo gepland maar op een natuurlijke manier zo verlopen en
Elbrich vindt dit ook geen enkel probleem.
Wel schrijf ik de weekmail met veel plezier en vind ik het fijn om hiervoor een moment te
nemen. Ik ervaar het als prettig om duidelijk te noteren en mede te delen wat er die
desbetreffende week voor activiteiten zijn. Ik hoop dat alle FUF-leden op dezelfde manier
het idee hebben dat zij voldoende geïnformeerd worden over alle komende activiteiten.
Ook het notuleren tijdens de bestuursvergaderingen gaat mij goed af. Ik vind het fijn om
het overzicht te houden en om goed te noteren wat er gedaan moet worden en wat er
gezegd is. Af en toe, tijdens een belangrijke afweging of belangrijke discussies, vergeet ik
het één en ander te noteren maar gelukkig heb ik de rest van het bestuur om mij bij te
vallen.
Naast deze functionele taken, heb ik mij aan het begin van dit jaar ook voorgenomen me
in te zetten als aanspreekpunt voor de eerstejaars filosofiestudenten om ze net zo welkom
te laten voelen als dat ik me voelde toen ik bij de FUF kwam. Ik heb idee dat ik de leden
steeds beter leer kennen en met veel leden goed persoonlijk contact heb. Ik heb het heel
erg naar mijn zin op mijn hokdagen en tijdens de activiteiten en ik kan erg van het
bijkomende saamhorigheidsgevoel genieten.
Ik word heel blij van de FUF en mijn bestuur en ik vind het een geweldig jaar. Moge de
tweede helft net zo’n succes zijn!
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7.3 Speerpunten Penningmeester
Aan het begin van het jaar ben ik vol
enthousiasme begonnen aan een van de
leukste taken binnen een bestuur, zo niet
de allerleukste. Dit enthousiasme is nog
steeds niet vervlogen. Hoe meer bonnetjes,
debiteuren,
crediteuren,
financiële
dilemma’s, hoe beter! Ook voor mij is het
een moment om terug te kijken naar
afgelopen jaar, wat goed en minder goed
ging.
Aanvankelijk was ik heel blij met de begroting die ik aan het begin van het jaar gemaakt
heb. Echter heb ik gemerkt dat verwachtingen ten opzichte van inkomsten en uitgaven
gedurende een jaar anders kunnen uitpakken. Om de FUF financieel nog gezonder te
maken en te houden wil ik daarom de begroting herzien, om optimaal gebruik te maken
van de middelen die we hebben.
Daarnaast heb ik begin dit jaar met (bijna) alle penningmeesters één op één gezeten om
uit te leggen hoe het penningmeesterschap binnen een commissie te werk gaat. Deze
penningmeesters leveren op hun beurt (bijna) allemaal voor en na een activiteit een
begroting en een eindafrekening aan mij aan. Tot op heden verloopt dit contact heel
soepel en wordt de begroting heel goed nageleefd.
De samenwerking met de kascommissie verloopt naar mijn idee goed. Zolang ik plezier
houd in het boekhouden, houden we samen plezier in de kascontroles. Helaas heb ik door
technische problemen wel achterstand opgelopen en is hier veel tijd aan verloren gegaan
waardoor ik me nog te weinig bezig heb kunnen houden met het achternazitten van
debiteuren van voorgaande jaren en onderzoeken van de mogelijkheden van subsidies en
sponsors. Ik hoop hier het komende half jaar nog een inhaalslag in te maken!
Afgelopen half jaar hebben Ayco en ik de taken voor de website verdeeld. Het uploaden
van foto’s en filmpjes en de desbetreffende pagina’s hiervoor heb ik voor mijn rekening
genomen. De grotere, overkoepelende taken heeft Ayco op zich genomen. Samen met
Floris en Ayco ben ik bezig met de plannen voor het updaten van de website, die Ayco
uiteindelijk zal uitvoeren.
Voor het regisseren van de toneelvoorstelling heb ik FUF’ers benaderd en contact
opgenomen met de HKU. Dit ging helaas niet zo snel als we hoopten maar daardoor
hebben we nu wel het geluk dat onze eigen Maike Pijnappel het FUF-toneelstuk wederom
regisseert. Ook het opzetten van een productiegroep is gelukt. Ik kan niet wachten om
jullie de voorstelling te laten zien.
Ik ben ontzettend blij met de penningmeesters van dit jaar. Blijf je bonnetjes inleveren en
je activiteiten op tijd betalen en dan gaan we er samen nog een top half jaar van maken!
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7.4 Speerpunten Commissaris Intern
Ik kijk met veel geluk terug op de eerste
helft van dit bestuursjaar. Ik ben vol
enthousiasme begonnen en voel dit
enthousiasme nog altijd als ik bij de
leden en mijn bestuur ben. Het is tijd om
te reflecteren over de afgelopen tijd, om
te kijken wat goed ging en wat
misschien minder goed ging.
Commissies samenstellen ging over het
algemeen goed, vooral door de actieve
eerstejaars. Bijna alle commissies
functioneren goed, hier en daar zijn er wat struikelblokken, maar ik leer er veel van en
heb het idee dat de leden nog steeds tevreden zijn hoe het gaat in de commissies. Het
deelnemen in de groepsapps van de commissies helpt zeker met de communicatie, omdat
ze me zo altijd gemakkelijk vragen kunnen stellen en ik ook kan zien hoe de sfeer binnen
de commissie is. Ik hoef me gelukkig niet veel te mengen in de commissies en ben trots op
het verloop van de activiteiten!
Begin dit jaar veranderde Facebook, waardoor ik niet meer alle leden van de groep kon
uitnodigen. Ik maak wel altijd alle evenementen aan en probeer zoveel mogelijk mensen
uit te nodigen. Ook heb ik een Instagram aangemaakt voor extra promotie en omdat de
eerstejaars niet actief zijn op Facebook.
Er zijn over het algemeen veel eerstejaars actief, waar ik erg blij mee ben! Vooral onze
themahokdagen en de eerste activiteiten van het jaar hebben hieraan bijgedragen.
Studentmentor zijn helpt verder niet veel, behalve dat je een bekend gezicht bent voor de
eerstejaars.
Zoals in het activiteitenlogboek te zien is, is er altijd voldoende opkomst bij de activiteiten.
We promoten het op vele plekken en ook face-to-face vraag ik vaak aan mensen of ze naar
een activiteit komen. Naar mijn mening werkt dit goed!
De jaarplanning klopt tot dusver nog steeds. Ik doe mijn best de jaarplanning altijd aan te
passen zodra dat nodig is, en het is handig dat hij niet meer handmatig geüpload hoeft te
worden op de FUF-site, maar dat hij automatisch wordt geüpdatet, met dank aan Ayco.
Mijn externe taken vind ik ook leuk om te doen. De groepsapps waar ik in deelneem zijn
gezellig en ik heb zin in zowel Driftig als MUF. Ik word erg enthousiast van de leuke ideeën
van onze symposiumcommissie en onze samenwerking met PPE. Tevens gaan we met
onze buren Albion naar de Efteling in april.
Ik word erg blij van alle FUF’ers en dit mooie bestuursjaar. Ik leer veel en er valt nog veel
meer te leren, waardoor ik zin heb in de tweede helft! Ik hoop dat het net zo goed wordt
als de eerste helft, en dat het langzaam gaat, want ik ben nog lang niet klaar met bestuur
zijn!
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7.5 Speerpunten Commissaris Onderwijs
Allereerst wil ik laten weten dat ik
enorm geniet van de tijd die ik met de
FUF en het bestuur doorbreng. De
keuze om bestuur te gaan doen heeft
mij nu al heel veel gebracht en
beschouw ik als een grote impact op
mijn leven.
Aanvankelijk vond ik het moeilijk om
als
commissaris
onderwijs
te
definiëren wat mijn functie precies
inhield. Het was lastig in te zien wat
allemaal mogelijk is binnen mijn functie. Gelukkig is daar gedurende het jaar verandering
in gekomen en ben ik nu helemaal in mijn element.
Tijdens de gesprekken met het departement ben ik erachter gekomen dat er in het
verleden veel sterker contact was tussen de FUF en het departement/universiteit. Zoals
te lezen onder het kopje ‘samenwerkingsverbanden’ zijn de eerste stappen gezet om hier
verandering in te brengen. Docenten worden uitgenodigd voor daarvoor geschikte
activiteiten maar de opkomst is niet altijd hoog. Ik heb het idee dat hier meer potentie in
zit. Gedurende het rest van het jaar wil ik verder onderzoeken hoe we meer contact
kunnen hebben met docenten. Ook houd ik mijn ogen open voor nieuwe externe contacten
die hierbij kunnen helpen.
Het organiseren van de meeloopdagen was dit jaar niet altijd zonder moeite. De
universiteit hanteert een nieuw beleid waarin colleges vaker ‘s avonds ingeroosterd
worden. Hierdoor zijn er niet altijd colleges op geschikte tijden voor meelopers. Om dit
op te lossen heb ik zelf werkgroepen georganiseerd en zijn we bij niet-eerstejaarsvakken
meegelopen. Dit is goed bevallen en hopelijk zien we veel van deze meelopers volgend
jaar terug.
Blijkbaar zijn FUF’ers heel slim, want ik heb nog niet echt veel vragen omtrent onderwijs
in mijn brievenbus mogen ontvangen. Maar wees niet bang om dit alsnog te doen als je
toch vragen hebt.
Naast Elbrich ben ik ook studentmentor. Mijn groep bestaat volledig uit
eerstejaarsstudenten waarbij filosofie hun eerste studie is. Deze studenten worden vaak
actief bij de FUF en het was dus handig om nog een medium te hebben om deze groep te
enthousiasmeren.
Zoals eerdergenoemd is tot nu toe alleen de bijles voor het vak ‘filosofie van de geest’
georganiseerd. Vorig jaar heb ik zelf de logicabijles georganiseerd en dat vond ik erg leuk
om te doen. Daarom wil ik dit jaar een grote rol spelen in de logicabijles die we gaan
organiseren. Ik heb al met een aantal vragen kunnen helpen en krijg er meteen al zin in.
Ik kijk uit naar de mooie momenten die ik nog ga beleven met jullie; de FUF.
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8 Nawoord
U bent inmiddels aangekomen bij het einde van het halfjaarlijks verslag. Wij hebben het
afgelopen half jaar bij de FUF met enorm veel plezier beleefd en hebben veel voldoening
gehaald uit het besturen. We hebben veel geleerd en zijn van plan de tweede helft van het
jaar met dezelfde instelling in te gaan.
We willen iedereen bedanken voor een heel fijn half jaar. Op naar de volgende helft!
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Bijlage I: Balans
Activa
Liquide Middelen
€608,50

Kas
€608,50

Feestkas
Grote Kas

€0

Kleine kas

€0

Betaalrekening

€6.432,28

€6.432,28

Spaarrekening

€11.707,37

€11.707,37

Vaste Activa
€1.413,48

Inventaris
Boeken

€1.000

Camera

€176
€35

Gitaar

€27,50

Harde Schijf

€174,98

Overig
Vlottende Activa

€6.054,87

Debiteuren
€1.556,99

Algemeen
Betalingsregelingen

€58

Debiteuren per 12-09-2017
Introkamp
Reis Athene

€2.065
€50

Debiteuren per 13-09-2018
Almanak

€75,96
€240

Kerstdiner
Oud-Besturen
Diner

€56,92

Reis Krakau

€1.948

L&G Schaatsen

€4
€208,69

Voorraad
Merchandise
Verbruiksartikelen
Totaaltelling
Activa

€75
€131,23

€26.425,19
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Passiva
Eigen Vermogen
Algemene Voorziening
Eigen
Vermogen
Gesloten Posten
Openstaande Posten
Openstaande Posten per 12-09-2017
Familiecommissie
Introkamp 2018
Lichaam- en Geestcommissie
Openstaande Posten per 13-09-2018
Almanak
Almanak 2017-2018
ALV
Bandjesavond
Bankkosten
Bestuursvoorlichting
Bingoavond
Borrels
Contributie Vidius
Dies
Docentencafé
Dryadecommissie
Duurzaamheidscommissie
Eindejaarsbarbecue
Feestcommissie
Hokactiviteiten
Initiatievenpot
Introductieweek
Inventaris
Kerstdiner + feest
Kick-off-activiteit
Kookcommissie
Lichaam- en Geestcommissie
Liftcommissie

€3.857,97
€5.873,85
€0

€39,77
€574,03
-€27,72
€150
€0,12
€53,70
€250
€197,35
€20
€12,33
€50
€45
€200
€80,88
€400
€75
€250
€235,51
€25,66
€110,77
€100
€17,93
€158,64
€0,46
€150
€202,93
€100

Merchandise-commissie
Midyearsuitje

€20
-€2.246,32

MUF

€150

Oktoberfeest

€0

Onvoorzien
Open podium

€561,88
€250

Oud-Besturen Diner

€0

Oudleden-probleem
Promotie

€2.070

Reis Krakau
Reservering Lustrum

€15,44
€9.629,32
€0

Reservering Statuten
Samenwerkingen

€0
€112,98
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SVO Contributie

€50

Symposiumcommissie
Toneelgroep

€600
€506,28

Versuscommissie

€39,32

Voorraad

€20

Website

€31,45

Reserveringen
Familiedag

€0

Inventaris

€0
€1.000

Lustrum 2020
Oktoberfeest 2018

-€50,75

Oktoberfeest 2019

€300

Statuten

€100

Vreemd Vermogen
Crediteuren

€0

De Filosoof

-€38,59

Gangmakers

€0

SSF

€0

SVO

€0

Totaaltelling Passiva

€26.325,19
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Bijlage II: Begroting
Inkomsten

Oorspronkelijk

Huidig

Verschil

Uitgaven

Oorspronkelijk

Huidig

Almanak

€ 150,00

€ 150,00

Afgesloten Herbegroot

Restanten ’17‘18
Contributie

€ 1.400,00

€ 1.450,00

€ 50,00

€ 3.400,00

€ 3.200,00

€ -200,00

ALV

€ 150,00

€ 130,00

Bijdrage
departement
Stichtse
Taveerne
Filosofielessen

€ 2.000,00

€ 2.140,00

€ 140,00

Bankkosten

€ 320,00

€ 320,00

€ 250,00

€ 250,00

Bandjesavond

€ 250,00

€ 0,00

€ 1.500,00

€ 850,00

Bestuurskleding

€ 250,00

€ 250,00

Opname
Spaarrekening
Totaal

€ 2.070,00

€ 2.070,00

Bestuursvoorlichting

€ 20,00

€ 20,00

€ 10.620,00

€ 9.960,00

Borrels

€ 75,00

€ 72,50

€ 150,00

€ 144,24

€ -5,76

€ 20,00

€ 17,51

€ -2,49

€ 600,00

€ 537,56

€ -62,44

Contributie U-fonds

€ 30,00

€ 30,00

Contributie Vidius

€ 45,00

€ 45,00

Dies

€ 200,00

€ 200,00

Docentencafé

€ 100,00

€ 60,00

Dryadecommissie

€ 400,00

€ 400,00

€ -650,00

€ -660,00

Commissieaftrap
Commissievoorlichting
Constitutieborrel

€ -20,00

€ -250,00

€ -2,50

€ -40,00

Duurzaamheids
commissie
Eindejaarsbarbecue

€ 75,00

€ 100,00

€ 250,00

€ 250,00

Feestcommissie

€ 250,00

€ 200,00

€ -50,00

Hokactiviteiten

€ 100,00

€ 120,00

€ 20,00

Initiatievenpot

€ 200,00

€ 200,00

Introductieweek

€ 100,00

€ 100,00

€ 50,00

€ 70,00

Kerstdiner + feest

€ 150,00

€ 30,00

Kick-off-activiteit

€ 250,00

€ 250,00

Kookcommissie

€ 150,00

€ 150,00

Kroegentocht
eerstejaars
Lichaam- en
Geestcommissie
Liftcommissie

€ 60,00

€ 46,65

€ 250,00

€ 250,00

€ 100,00

€ 130,00

€ 30,00
€ 2,50

Inventaris

€ 25,00

€ 20,00
€ -120,00

€ -13,35

Merchandisecommissie
Midyearsuitje

€ 20,00

€ 22,50

€ 300,00

€ 300,00

MUF

€ 150,00

€ 150,00

Oktoberfeest

€ 300,00

€ 300,00

Open podium

€ 250,00

€ 350,00

€ 100,00

€ 25,00

€ 35,00

€ 10,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 2.070,00

€ 2.070,00

Reservering statuten

€ 50,00

€ 50,00

Sinterklaasactiviteit

€ 20,00

€ 17,17

Promotie
Reservering Lustrum
Oudleden-probleem

€ -2,83
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€ 50,00

€ 50,00

Symposiumcommissie

€ 600,00

€ 400,00

Toneelgroep

€ 500,00

€ 500,00

€ 50,00

€ 85,00

€ 300,00

€ 233,64

€ 20,00

€ 20,00

€ 65,00

€ 65,00

€ 855,00

€ 788,23

€ 10.620,00

€ 9.960,00

SVO Contributie

Versuscommissie
Vriendendagcommissie
Voorraad
Website
Onvoorzien (7,9%)
Totaal

1

1

€ -200,00

€ 35,00
€ -66,36

Onvoorzien is 9,99% van de inkomsten als ‘Opname Spaarrekening’ niet wordt meegerekend.
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Bijlage III: Activiteitenlogboek
1)

Activiteit
De-Sjaars-Welkom-InHet-Hok-Middag

Datum
Vr. 7 sep.
’18

Locatie
‘t Hok

Opkomst
Ca. 30. (20
eerstejaars)

2)

Wissel-ALV

D25 0.05

30

3)

Maandelijkse borrel:
Alles-mag-op-nieuwbestuur-woensdag
El’s Friese FUF Fuif

Wo. 12 sep.
‘18
Wo. 12 sep.
‘18

Stichtse
Taveerne

Ca. 20/25

‘t Hok

15

‘t Hok

15

‘t Hok

8

‘t Hok

16

‘t Hok

20

IBB

Ca. 50 (16
eerstejaars)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Do. 13 sep.
‘18
Ayco’s Après Ski Musik Vr. 14 sep.
‘18
Maandag Daandag
Ma. 17 sep.
‘18
Inez’ Ideeëndag
Di. 18 sep.
‘18
Knutselatelier met
Wo. 19 sep.
Aimée
‘18
Kickoff-bbq
Vr. 21 sep.
‘18

Opvallend
Anne, veel
dank voor het
beschikbaar
stellen van het
hok! DJ team
bedankt voor
de muziek!

Jasmijn, veel
dank voor het
openstellen
van je huis!
Tovenaarsspel
gewonnen
door Floris.

10)

Commissiemarkt

Di. 25 sep.
‘18

D25 0.03

Ca. 25

11)

Dryadeactiviteit: Tuin
van Epicurus
Bingoavond

Vr. 28 sep.
‘18
Wo. 2 okt.
‘18

JKH 2-3 0.21

12

D25 0.01

10

12)

Ondanks het
slechte weer
was het zeer
geslaagd!
Bedankt voor
alle mensen
die mee
hebben
geholpen!

Filip had twee
keer bingo.
Maike, Richard
en Anne
hadden ook

26

13)

Kroegentocht

14)

Filosofisch café: Wat
als...

15)

Café de
Stadsgenoot,
Cafe ’t
Pandje, Café
Otje, Kafé
België en
Stichtse
Taveerne
Di. 9 okt. ‘18 Hofman Café

13 (6
eerstejaars)

Commissieaftrap

Ma. 15 okt.
‘18

Ravellaan 1,
Utrecht

18

16)

Studiemiddag I

D23 1.06

15

17)

Maandelijkse borrel:
Drink je Grote
Depressie weg
Studiemiddag II

Wo. 24 okt.
‘18
Wo. 24 okt.
‘18

De Stichtse
Taveerne

11

Vr. 26 okt.
‘18
Oktoberfeest: The Four Ma. 5 nov.
Elements
‘18

KNG80 0.07

3

UMTC

51 (23
eerstejaars)

20)

Filosofisch café: The
truth is out there

Hofman Café

7

21)

Lichaam&Geestactivite Do. 15 nov.
it: Apenkooien
‘18

Schoolplein 6, 15
Utrecht

21)

Docentencafé: Dascha
Düring over China

Ma. 19 nov.
‘18

KNG20 Foyer

-

22)

Bekendmaking FUFreis
Maandelijkse borrel:
Click Clack Klok
Versusactiviteit:
Tussen Debat en
Drama

Wo. 21 nov.
‘18
Wo. 21 nov.
‘18
Di. 27 nov.
‘18

D25 0.05

14

De Stichtse
Taveerne
D23 0.03

13

18)
19)

23)
24)

Do. 4 okt.
‘18

Di. 13 nov.
‘18

7

een keer
bingo.
Het winnende
groepje
bestond uit
Paul, Susanna,
Esben, Jim en
Joost.

Marlon
bedankt voor
de column!
Bedankt Daan
voor het
openstellen
van je huis!

Veel
ouderejaars en
docenten
aanwezig
Bedankt
Elbrich voor de
column!

Vervallen
wegens
persoonlijke
omstandighed
en, Daan en
Simon bedankt
voor de
columns!
We gaan naar
Krakau!

12

27

25)

Christmas Movie Night Do. 29 nov.
‘18

‘t Hok

10

26)

Sinterklaas in het hok

Wo. 5 dec.
‘18

‘t Hok

11

27)

SinterFUF

Wo. 5 dec.
‘18

Ravellaan 1,
Utrecht

9

28)

Maandelijkse borrel:
Borrelen met
Oudtarkeia
Informatiebijeenkomst
Toneel

Wo. 12 dec.
‘18

De Stichtse
Taveerne

19

Di. 18 dec.
‘18

ICU
5
Descartesgeb
ouw 1.05

30)

Kerstdiner

Wo. 19 dec.
‘18

31)

Kerstfeest

Wo. 19 dec.
‘18

32)

Themahokdag: Het is
Kerst Man
Themahokdag: Recycle
knutseldag
Themahokdag:
Mokken schilderen
Themahokdag:
Veganistische hapjes
proeven
Themahokdag:
Kledingruil
Themahokdag:
Nietsdag
Studiemiddag 1 Blok 2

Baracuda:
40
Verlengde
Hoogravense
weg 25
Baracuda:Verl Ca. 60
engde
Hoogravense
weg 25
‘t Hok
6

Vr. 21 dec.
‘18
Ma. 7 jan.
‘t Hok
‘19
Di. 8 jan. ‘19 ‘t Hok

29)

33)
34)
35)

36)
39)
40)
41)
42)

Maandelijkse borrel:
Vol Voornemens
Filosofie van de Geest
bijlesmiddag

Bedankt
Berenike voor
het
organiseren
van deze
filmavond!
Bedankt Inez
voor de mooie
gedichtjes in
de bootjes
Bedankt Daan
voor het
openstellen
van je huis!

Het stuk wordt
‘12 angry men’
geregisseerd
door Maike
Pijnappel
Bedankt
kookcie voor
het fantastisch
lekkere diner
Bedankt
feestcie voor
het geweldige
feest

5
21

Wo. 9 jan.
‘19

‘t Hok

11

Do. 10 jan.
‘19
Vr. 11 jan.
‘19
Di. 15 jan.
‘19
Wo. 16 jan.
‘19
Vr. 18 jan.
‘19

‘t Hok

15

‘t Hok

2

D13 0.03

8

Stichtse
Taveerne
D23 2.07

24
7

Bedankt Lars
voor het geven
van de bijles!

28

43)

Studiemiddag 2 Blok 2

44)

Softijs:
Mississippidr
eef 151
MidYearsUitje: Back to Vr. 1 feb. ‘19 De Hooge
the FUFture
- Zo. 3 feb.
Haer in
‘19
Dwingeloo

19

Versusactivteit: tussen Do. 7 feb.
Onderhuren en
‘19
Kutburen
Filosofisch café: Utopia Di. 12 feb.
‘19
Maandelijkse borrel:
Wo. 20 feb.
RiRi’s Birthday
‘19
Dryadeactiviteit: Clint Do. 28 feb.
Verdonschot over
Jacques Rancière

D25 1.03

19

Hofman Café

8

Stichtse
Taveerne
D21 0.03

19

46)

47)

48)
49)
50)

Vr. 18 jan.
‘19
Lichaam&Geestactivite Wo. 30 jan.
it: Schaatsen
‘19

KNG80 0.07

0

45

De Sceptici
hebben
gewonnen,
bestaande uit:
Anne, Lily,
Simon,
Marloes, Sam
en Imke

8

29

Bijlage IV: Jaarplanning
Periode 1: 3 september 2018 t/m 9 november 2018

35
36
36
37
37

wo 29 - 31 aug.
ma 3 sep
vr 7 sep
di 11 sep
wo 12 sep

37
37
37
38
38
38
38
39
39
40
41
41
42
43
43
43

wo 12 sep
do 13 sep
vr 14 sep
ma 17 sep
di 18 sep
wo 19 sep
vr 21 sep
di 25 sep
vr 28 sep
di 2 okt
do 4 okt
di 9 okt
ma 15 okt
wo 24 okt
wo 24 okt
vr 26 okt
ma 29 okt. - vr 2
nov.
ma 5 nov
ma 5 nov. - vr 9
nov.

44
45
45

Introductiekamp
Introductie faculteit
De-Sjaars-Welkom-In-Het-Hok-Middag
Filosofisch café: Kiezen voor het einde
Wissel-ALV
Maandelijkse borrel: Alles mag op nieuw-bestuurwoensdag
Themahokdag: FUF Friese Fuif
Themahokdag: Ayco's Après Ski Musik
Themahokdag: Maandag Daandag
Themahokdag: Inez' Ideeëndag
Themahokdag: Knutselatelier met Aimée
Kick-off-bbq
Commissiemarkt
Dryadeactiviteit: De Tuin van Epicurus
Bingoavond
Kroegentocht
Filosofisch café: Wat Als…
Commissieaftrap
Studiemiddag I
Maandelijkse borrel: Drink je Grote Depressie weg
Studiemiddag II
Tentamenweek
Oktoberfeest: The Four Elements
Reflectieweek

Periode 2: 12 november 2018 t/m 1 feb 2019

46
46
47
47
47
48
48
49
49
50
51
51
51
52
-1

di 13 nov.
do 15 nov.
ma 19 nov.
wo 21 nov
wo 21 nov.
di 27 nov
do 29 nov
wo 5 dec.
wo 5 dec.
wo 12 dec.
di 18 dec
wo 19 dec
vr 21 dec.
ma 24 dec. - vr 4
jan.

Opmerkingen

Filosofisch café: The truth is out there
Lichaam&Geestactiviteit: Apenkooien
Docentencafé: Dascha Düring over China
Bekendmaking FUF studiereis
Maandelijkse borrel: click clack klok
Versusactiviteit: Tussen debat en drama
Christmas Movie Night
Themahokdag: Sinterklaas
Sinterfuf
Maandelijkse borrel: Borrelen met Oudtarkeia
Informatiebijeenkomst Toneel
Kerstdiner+feest
Themahokdag: Het is Kerst Man

Opmerkingen

Vervallen

2e ipv 3e

Kerstvakantie

30

2
3
3
3
3
4
5
5
5

ma 7 jan. - vr. 11
jan.
di 15 jan
wo 16 jan.
vr 18 jan.
vr 18 jan.
ma 21 jan. - vr 25
jan.
wo 30 jan
ma 28 jan. - vr 1
feb.
vr 1 feb. - zo 3 feb.

Themahokweek: Duurzaamheid
Studiemiddag I
Maandelijkse borrel: Vol voornemens
Filosofie van de Geest bijlesmiddag
Studiemiddag II
Tentamenweek
Lichaam&Geestactiviteit: Schaatsen
Reflectieweek
MidYearsUitje

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

6
7
8

do 7 feb.
di 12 feb.
wo 20 feb.

9

do. 28 feb.

10
10

wo 6 mrt
vr 8 mrt

11
11
11
12
12
12
13
13

di 12 mrt
wo 13 mrt
vr 15 mrt
ma 18 mrt.
wo 20 mrt.
wo 20 mrt.
wo 27 mrt.
vr 29 mrt.
ma 1 apr. - vr 5
apr.
wo 3 apr.
zo 7 apr.
di 9 apr.
wo 10 apr.
ma 8 apr. - vr 12
apr.
ma 15 apr. - zo 21
apr.

14
14
14
15
15
15
16

Opmerkingen

Versusactiviteit: tussen Onderhuren en Kutburen
Filosofisch café: Utopia
Maandelijkse borrel: RiRi's Birthday
Dryadeactiviteit: Clint Verdonschot over Jacques
Rancière
Lichaam&Geestactiviteit: Jelmers verjaardags
filmavond
FUF Vriendendag
Filosofisch café: Van postmodernisme naar posttruth?
AbracaGala
Schaakwedstrijd
Bestuursvoorlichting
H-ALV
Maandelijkse borrel
Studiemiddag I
Studiemiddag II
Tentamenweek
Studiereisfilmkijkdag: Schindlers List
Utrechtse Dag van de Filosofie
Efteling met Albion
Voorpretborrel Studiereis
Reflectieweek
Studiereis: Krakau Onderwijsvrije-week

Periode 4: 22 april 2019 t/m 28 juni 2019

17
17
18
18
18
19

di 23 apr.
wo 24 apr.
ma 29 apr.
wo 1 mei
do 2 mei
wo 8 mei

Opmerkingen
Versusactiviteit
Maandelijkse borrel
Bestuursvoorlichting
Diesfeest
Diespicknick
Docentendiner

4e ipv 3e

31

19
20
20
21
21
21
22
23
23
24
24
24
25
26
26
26

do 9 mei
di 14 mei
do 16 mei
ma 20 mei
wo 22 mei
vr 24 mei - zo 26
mei
di 28 mei
wo 5 juni
do 6 juni
wo 12 juni
wo 12 juni
vr 14 juni
ma 17 juni - vr 21
juni
ma 24 juni - vr 28
juni
do 27 jun
vr 28 juni

Lichaam&Geestactiviteit
Filosofisch café: Ben je nog jezelf?
Open Podium
Docentencafé
Maandelijkse borrel
MUF: Met Uitsluitend Filosofen
Dryadeactiviteit
Lichaam&Geestactiviteit
Symposium
Maandelijkse borrel
Studiemiddag I
Studiemiddag II

36
37
37
39
45

wo 28 aug. - vr 30
aug.
2 sep.
ma 2 sep. - vr 6
sep.
wo 11 sep.
vr 13 sep.
vr 27 sep. - zo 29
sep.
ma 4 nov.

2e ipv 3e

Tentamenweek
Reflectieweek
Humanities League
Eindejaarsbbq

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

35
36

4e ipv 3e

Opmerkingen

Introductiekamp
Introductie faculteit
Introductieweek
Wissel-ALV
Dryadeactiviteit
Liftwedstrijd
Oktoberfeest
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Bijlage V: Overzicht Boekenverkoop
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