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I. WELKOMSTWOORD EN OPENING  

18:01 Ayco Geul opent de vergadering. 

Ayco Bij deze wil ik graag de vergadering openen. Welkom bij de Halfjaarlijkse 

Ledenvergadering van 20 maart 2019. Ik wil graag beginnen bij het vaststellen 

van de agenda. De agenda ziet er als volgt uit.  

 

II. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA 

Ayco Zijn er op- of aanmerkingen? 

Boet De herbegroting, gaat daarom gestemd worden? 

Ayco De herbegroting is een onderdeel van het halfjaarlijks verslag, dus daaronder 

gaan we de beslissing maken. 

Joost Gaan we vandaag stemmen over personen? 

Ayco Wellicht. 

Joost Gaan we dat schriftelijk doen? 

Ayco Zeker. Anne? 

Anne Is er een reden dat de alleen de duurzaamheidscommissie, van alle commissies, 

een puntje apart heeft? 

Ayco  Ja, dat komt omdat we deze commissie dit jaar hebben opgezet en dit is best wel 

een groot deel van ons beleid. Karsten? 

Karsten De duurzaamheidscommissie is hier met een kleine letter geschreven; is dat niet 

minderwaardig? 

Ayco Nee, dat is een typefout. 

Karsten Oké. 

Ayco Oké, we gaan door. 

 

III. GOEDKEUREN NOTULEN WISSEL-ALV 12/09/2019 

Ayco Het goedkeuren van de notulen van de Wissel-ALV, zijn daar nog op- of 

aanmerkingen over? 

Cynthia Ik ga hier even bij stilstaan. Sinds 15 januari heb ik de notulen in handen, maar 

vandaag heb ik de laatste wijziging doorgestuurd. Ik weet dus niet of het nu 

goedgekeurd kan worden want als we nu instemmen gaat dit niet om de goede 

versie, niet iedereen heeft de nieuwste versie gelezen. 

Ayco Wat stel je voor? 

Cynthia Eigenlijk had er misschien rond moeten gaan dat er nieuwe notulen zijn, dat die 

online komen. Of je stelt het uit en laat het een andere keer goedkeuren. 



Ayco Dan stel ik voor dat we die goedkeuren tijdens de volgende vergadering.  

 
 

Floris van Houten komt binnen. 
 

Joost Is het een idee om een deadline op te stellen voor de notulen? Dat er na zoveel 

tijd na de ALV notulen van moeten zijn, zodat dit een beetje druk zet op de 

secretaris. Dan gebeurt het wat sneller. En het is ook makkelijker als het vers in 

het geheugen zit. 

Ayco Oké, zijn hier op- of aanmerkingen over? 

Cynthia Sinds januari waren de voorlopige notulen al bekend, misschien een beetje laat 

want ik had december als doel om het uiteindelijk af te hebben, maar dat 

betekent niet dat er nog niks bekend was. En het is niet dat ik jullie hiermee een 

sneer wil geven, het gaat een beetje om communicatie, maar het is natuurlijk 

ook niet de bedoeling dat leden actief achter het bestuur aan gaan zitten. En 

jullie doen het echt goed hoor, ik had het gewoon in één keer kunnen 

verbeteren, er had niet twee maanden overheen hoeven gaan. 

 
 

Lily de Waal komt binnen. 
 

Ayco Ik snap je punt. Het voorstel van Joost is dus om er een deadline op te zetten. 

Wat vinden jullie van dat voorstel? 

Joost Vier weken erna of zo. 

Cynthia Vier weken is kort, daar ben ik het niet mee eens. Je wil het ook nog even 

bespreken. Zes of acht weken is beter en niemand gaat het al lezen na vier 

weken. 

Ayco Oké. Is dat alles over de notulen? 

Anne Ik snap het niet zo goed. Gaan we nu de notulen goedkeuren, en zo ja, welke 

dan? Als de notulen nu niet goedgekeurd kunnen worden, kunnen we dan niet 

over heel veel dingen niet praten? 

Ayco Ik stel voor om de oude versie, die nu online staat, nu goed te keuren onder 

voorbehoud, en om bij de volgende ALV de nieuwe notulen goed te keuren. 

Karsten? 

Karsten Is het geen goed idee om de nieuwe notulen nu voor te dragen en dan goed te 

keuren? 

Ayco Goed voorstel, maar vanwege de tijd stel ik voor dat niet te doen. Zijn jullie het 

allemaal eens met mijn voorstel, want dan gaan we door. 

Anne Als we dat onder voorbehoud willen goedkeuren, moet er wel over gestemd 

worden. 

Ayco Als er geen bezwaar is worden de notulen nu goedgekeurd. Is er bezwaar om de 

notulen onder voorbehoud goed te keuren? Nee, oké, dan zijn de notulen onder 

voorbehoud goedgekeurd en wordt de nieuwste versie op de volgende ALV 

goedgekeurd dan wel afgekeurd. Door naar de mededelingen. 

 

IV. MEDEDELINGEN KIESCOMMISSIE 



Ayco Ten eerste hebben we een kiescommissie samengesteld die we graag aan jullie 

willen voorstellen. Daarna een mededeling van de RvA, Comité Banken 

Comparatie, dan van de Duurzaamheidscommissie, en de kascommissie zal later 

hun mededeling doen, namelijk na het nawoord van ons halfjaarlijks verslag, vlak 

voor de begroting en de balans. Dan wil ik nu de kiescommissie aan jullie 

voorstellen, dat zijn Marise en Cynthia.  

 
 

Er klinkt applaus en gejuich vanuit de zaal. 
 

Ayco Is er bezwaar tegen deze commissie, of is dit helemaal top? 

Karsten Zou je misschien kunnen vertellen waarom zij passen in de kiescommissie? 

Ayco Marise, wil jij even vertellen waarom je gepast bent voor de kiescommissie? 

Marise De vorige keer dat ik het deed is alles goed gegaan en zijn alle stembiljetten 

netjes ingeleverd. 

Ayco Cynthia, jij ook nog even? 

Cynthia Ik heb geleerd dat je altijd heel goed getallen bij moet houden, ook in de notulen. 

Dit kan ik nu goed dus daarom zit ik in de commissie. 

Ayco Is er bezwaar tegen deze kiescommissie? Of kunnen we de commissie aannemen 

voor vandaag. Oké, dan zijn Marise en Cynthia bij deze vandaag de 

kiescommissie en hierbij wil ik jullie de stembiljetten overhandigen. 

 
 

Ayco overhandigt de stembiljetten en roept de Raad van Advies naar voren. 
 

 

V. MEDEDELINGEN RAAD VAN ADVIES 

Giordano Nou, goedenavond allemaal. Ik ben Giordano Ierna, de voorzitter van de Raad 

van Advies. Zijn er vragen over de functionaliteit van de Raad van Advies? Floris? 

Floris Kun je het verhaaltje nog één keer vertellen? 

Giordano Dat wil ik best wel, volgens mij ben ik bij de Wissel-ALV ook één functie-

onderdeel te vergeten te vertellen. Naast dat we altijd het bestuur voorzien van 

advies, gevraagd dan wel ongevraagd, zijn we er ook altijd voor de leden. Als zij 

bijvoorbeeld altijd een vraag hebben voor het bestuur die ze eventueel anoniem 

willen stellen, of ze hebben een klacht, dan kunnen ze ook bij ons 

aankloppen/mailen/Whatsapp. Wij zullen dat dan op een diplomatieke manier 

aan het bestuur brengen en een advies aanhangen of niet. Dat zijn de twee 

hoofdfuncties. Verder nog vragen? Zo niet, dan naar de mededeling. Ze schittert 

volgens mij al door afwezigheid, maar we gaan afscheid nemen van Berenike, 

helaas, ze heeft jaren goed werk geleverd. En, we gaan een nieuw lid opnemen 

en dat is Simon Huijben. Joost? 

Joost Mogen we daarover stemmen? 

Giordano Ja, jullie mogen daarover stemmen. 

Joost Ik stel dan voor om te stemmen bij wijze van handopsteking. 

Giordano Als je het ermee eens bent dat Simon de gelederen van de RvA gaat versterken, 

steek dan je hand op. 



 
 

Iedereen steekt zijn of haar hand op. 
 

Giordano Dat waren alle mededelingen van de RvA. Ik wens jullie nog een prettige ALV. 

Ayco Hartelijk dank Gio, voor de mededelingen van de RvA, en gefeliciteerd met jullie 

nieuwe lid. Dan wil ik graag het CBC het woord geven. 

Joost Ik heb nog een vraag aan Gio eigenlijk. Wie maken er nu deel uit van de RvA? 

Giordano Dat zijn Michiel, Angie, Imke, Simo, Lily en ik. 

Ayco Dan wil ik nu graag het CBC naar voren. Even een korte inleiding: het CBC is vorig 

jaar opgezet om een eventuele overstap van bank voor de FUF te onderzoeken. 

 
 

Imke komt naar voren. 
 

 

VI. MEDEDELINGEN CBC 

Imke Wij hebben het afgelopen jaar onderzocht of wij als FUF over moeten stappen 

van bank, om voor een duurzamere bank te kiezen. We hebben naar meerdere 

banken gekeken en naar waar zij hun geld in investeren en we zijn tot de 

conclusie gekomen dat Triodos het beste en duurzaamste is, dus op dat gebied 

zou een overstap zeker goed zijn. We hebben ook de kosten bij de Rabobank op 

een rijtje gezet. Deze lopen sterk uiteen dus het is lastig om te zien wat alles 

precies oplevert qua maandelijkse korting en gekeken naar de kosten bij Triodos 

maar het is moeilijk om een realistisch beeld te geven van de kosten omdat we 

maandelijks korting kregen bij de Rabobank. De kosten bij Triodos zijn wel hoger 

dan we de afgelopen jaren hebben uitgeven dus daar zouden we wel meer voor 

moeten begroten. Ook kan je bij Triodos minder makkelijk geld storten maar met 

de ontwikkeling van pinnen en het steeds minder gebruiken van contant geld 

zien wij dat niet als een probleem. Wij zijn dus wel tot de conclusie gekomen dat 

het wel goed is voor de FUF om over te stappen van bank. 

Anne Mag ik toelichting over de onambiguïteit van deze Powerpoint? 

Imke Ja, we hebben dit heel leuk in Google Powerpoint gedaan, maar die vindt dat 

onambigu geen woord is. 

Anne Vorig jaar tijdens de ALV werd Triodos ook sceptisch benaderd, is alles nu wel 

100% zeker? 

Imke Er zitten dingen aan die niet perfect zijn, maar het is altijd beter dan 

wapenhandel of kindsoldaten stimuleren. 

Anne Waren er ook nog banken die in de buurt van Triodos kwamen? 

Imke Bunq, SNS, Knab, maar samen met ASN was Triodos de meest duurzame en ASN 

kan dus niet want zij hebben geen duurzame rekening. Floris? 

Floris De bankkosten van dit jaar zijn later gekomen dan normaal, en de maandelijkse 

kosten zijn omlaag. Weet jij hier iets van, Aimée? 

Aimée Ik zal uitzoeken waar dit door komt.  

Ayco Zijn er nog meer vragen? 



Joost Er is minder geld uitgegeven aan de maandelijkse bankkosten volgens Floris, heb 

je een duidelijkheid voor de grootte hiervan? 

Floris Nee. 

Ayco Zijn er verder nog vragen? Anne? 

Anne Is er nog in beschouwing genomen wat het overgangstraject zal zijn? 

Imke We hebben er niet uitgebreid naar gekeken, maar bij de andere verenigingen 

was er wel wat gedoe. Niet heel veel gelukkig, ze willen ons misschien ook wel 

helpen. 

Ayco Over het overgangstraject: een jaar lang wordt alles dat nog naar de oude 

rekening wordt gestuurd, doorgestuurd naar de nieuwe rekening. Automatisch. 

Cynthia Wanneer wordt dit doorgevoerd, als we dit gaan doen? Want Gijs vond het niet 

handig als het aan het begin van een nieuw bestuursjaar was. 

Ayco Wij willen er vandaag over stemmen of het doorgaat en wij nemen dan de 

beginstappen direct op ons. Ook nemen we het op in ons driejaren plan. Dan is 

het dus niet voor het volgende bestuur. 

Ayco Karsten? 

Karsten Volgens welke morele theorie is de beste bank vastgesteld? 

Imke We hebben alle banken in beschouwing genomen, want daar hebben we ook een 

jaar de tijd voor gehad. 

Karsten Zijn er nog meer verschillen? 

Ayco De belangrijkste zijn al besproken. Dank je wel Karsten. Nog meer vragen? 

Floris Is er ook nog gekeken naar de eenmalige kosten, naast de jaarlijkse kosten? 

Imke We hebben op de site gekeken maar deze niet gevonden. 

Anne Is er al bepaald waar de extra kosten vanaf gaan? Hebben jullie daar al over 

nagedacht? 

Ayco  Nog niet over nagedacht. 

Aimée Kun je je vraag herhalen? 

 
 

Anne herhaalt haar vraag. 
 

Aimée Als ik zo zie wat het CBC heeft onderzocht worden de kosten niet hoger dan dat 

er al wordt begroot ten opzichte van dit jaar. 

Ayco Lily, jij had ook nog een vraag? 

Lily We moeten toch compleet van contant betalen afgaan als we naar Triodos gaan? 

Imke We kunnen nog bij een andere bank storten maar in principe verdwijnt contant 

wel heel veel.  

Anne Wordt het CBC vandaag afgesloten, of blijft het? 

Ayco Het bestuur neemt het over. De overstapperiode duurt even maar het is wel de 

beste keuze om naar Triodos te gaan als we kijken naar duurzaamheid. Wij willen 

nu het voorstel van het CBC aan jullie voorleggen, om dus de overstap naar 

Triodos te maken. Handen in de lucht vóór de overstap. 

 
 

De kiescommissie telt de stemmen: 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen. 
 

Ayco Het voorstel is aangenomen voor de overstap naar Triodos. Het bestuur zal 

hieraan beginnen. Nu wil ik graag Lily naar voren. 

Lily  Waar is het bestand? 



Ayco Wij dachten dat jij het zou voordragen. 

Lily Oké, prima. 

Ayco Kom maar vast naar voren. 

 

VII. MEDEDELINGEN DUURZAAMHEIDSCOMMISSIE 

Ayco Bij deze Lily aan het woord voor de duurzaamheidscommissie. 

Lily Hoi allemaal. Wij hebben twee opdrachten gekregen als commissie. De eerste 

opdracht was het creëren van bewustzijn rondom duurzaamheid en de tweede 

was activiteiten organiseren. Als nieuwe commissie moesten we een beetje 

onderzoeken hoe we het aan moesten pakken, toen hebben we ook veel 

vergaderd. We hebben een duurzame week georganiseerd waarbij we het 

bewustzijn rondom duurzaamheid willen vergroten. Maar het bedenken van een 

duurzaam beleid is in principe aan het bestuur, iets waar het bestuur over na 

moet denken. Een commissie die ertussen gaat zitten is misschien een 

overbodige stap. Een denktank is misschien wel een goed idee, een meer zinnige 

invulling van de commissie.  

Filip Waarom moet het bestuur dat doen? Dat kan toch ook als commissie? 

 
 

Max Velner komt binnen. 
 

Lily Wij zijn dan een soort tussen positie, dan moet alles heen en weer naar het 

bestuur. Het oprichten van een denktank is tof zodat mensen met ideeën kunnen 

komen maar ieder jaar een commissie oprichten is teveel werk. 

Ayco Dus een denktank voor duurzaamheid is beter dan een commissie? 

Lily Ja. 

Karsten Misschien is een denktank handig om te kijken of de bank die we hebben 

gekozen wel duurzaam en moreel blijft, en om dit te blijven doen. Om de 

constante kijk op de moraliteit van de bank in vergelijking met andere banken te 

blijven onderzoeken. 

Ayco Zie je er een noodzaak in om dit op te richten? 

Karsten Nee, dit is gewoon een idee. 

Giordano Kan deze denktank dan ook advies geven? 

Ayco Ja. 

Cynthia Verwatert het idee van duurzaamheid niet met zo’n denktank, als het gewoon 

verantwoordelijkheid is van het bestuur? 

Lily Het is ook de verantwoordelijkheid van de leden het bestuur hierop aan te 

spreken of het op de ALV te zeggen. 

Cynthia Ik heb het idee dat die denktank dan toch gaat verdwijnen. 

Lily Het ligt open hoe je die denktank inricht. Je kan best vergaderingen plannen. Hoe 

ik het zie worden het een soort inputsessies met ideeën over hoe we de FUF 

kunnen verduurzamen. 



Karsten  Kunnen we van de denktank die nu wordt opgericht geen super denktank maken 

die de duurzaamheid en moraliteit van banken ook beschouwt? 

Ayco Nee. We willen niet stemmen over deze denktank maar dit meegeven aan de 

duurzaamheidscie. We gaan in overleg. Bedankt duurzaamheidscommissie. De 

mededelingen van de kascommissie bespreken we later dus we kunnen beginnen 

met het halfjaarlijks verslag. 

 

VIII. BESPREKING HALFJAARLIJKS VERSLAG BESTUUR GEUL 

Ayco Ten eerste de gelegenheid om opmerkingen te maken over spelling en 

grammatica. 

Gijs Op pagina zeven onder kopje 4.2, daar moet ‘af te gelasten’ staan in plaats van 

‘af te lassen’. 

Ayco Oké, Anne? 

Anne Ja, op pagina zes, daar staat ‘tot dusver loopt de deze commissie goed’, dat moet 

zonder de. Staat in de tweede alinea. En op pagina veertien staat ‘heeft 

doormaakt’ in plaats van ‘heeft doorgemaakt’. 

Ayco Oké, Joost? 

Joost Ik heb twee puntjes. De eerste is dat de nummering niet klopt want het begint 

met pagina een en dat is het voorwoord maar dat zou naar mijn inzien het 

voorblad moeten zijn. Daarnaast, pagina vier of vijf, ofwel de inleiding, dat is een 

pagina die mij niet kan bekoren. Als eerst staat er een opsomming met 

doelstellingen, de verdiepende, de ontspannende, de externe en de duurzame 

doelstellingen. Dat klopt niet want je moet of overal het tweede woord van de 

opsomming opschrijven of alleen bij de laatste. En ‘als volgt’ moet daar 

veranderd worden in ‘daaropvolgend’. 

Ayco Oké. Boet? 

Boet Op pagina elf staat ‘AVG wet’, daar moet een streepje tussen. En op pagina 

zestien staat ‘naar mijns inziens’ en dat moet ‘mijn inziens’ zijn of ‘naar mijn 

inzien’. 

Ayco Oké. Cynthia is aan de beurt geloof ik. 

Cynthia Op pagina twee staat Kromme Nieuwegracht in drie woorden maar dat moeten 

er maar twee zijn. En over de half-acht regeling, dat vond ik een beetje vaag 

klinken want ‘vanaf’ en ‘om’ gaan niet samen. 

Ayco We komen er op terug bij kopje 1.4. Imke? 

Imke Op pagina zeven bij de bijlesmiddag hebben jullie bijlesmiddagen voor Filosofie 

van de Geest en voor Logica en daar missen aanhalingstekens. 

Ayco Oké, ja. Hannah. 

Hannah Op pagina zestien staat ‘er zijn een aantal taken’ maar volgens mij moet dat ‘er is 

een aantal taken’. 

Boet ‘Er zijn’ mag ook. 



Gijs Bij kopje 7.1, daar hebben jullie in de laatste alinea afbraakstreepjes gebruikt, 

maar dat moeten gedachtestreepjes zijn. Bij 7.2 staat ‘één en ander’ en daar 

hoeft de één geen streepjes. En op pagina zeventien bij 7.3 staan er ook weer 

streepjes op de e maar dat hoeft ook niet. 

Ayco Dank je wel, Gijs. Joost? 

Joost Ja ik vroeg me af, wat is het verschil tussen afbraakstreepjes en 

gedachtestreepjes? 

Ayco Dat kunnen jullie later op de borrel bespreken. Imke? 

Imke Op pagina negentien moet ‘hebben we’ staan in de derde alinea. 

Ayco Oké. Floris? 

Floris Ik weet niet of het hier thuishoort, maar ik heb me erg geërgerd aan dat niet bij 

alle foto’s de streepjes boven en onder niet even groot zijn. 

Ayco Sorry, we zijn niet zo goed in opmaak. Goed, als dat alles is over spelling, 

grammatica en stijlfouten kunnen we verder naar het voorblad. 

Zijn hier opmerkingen over? 

Boet Ik vind het een mooie foto. 

Ayco Dank je wel. Ik ga door naar het voorwoord. Iets hierover? Inhoudsopgave? 

Floris? 

Floris Ik vond het fijn dat je in de inhoudsopgave kon doorklikken. 

Ayco Ja, ik ook. Dank je wel. Niks meer over de inhoudsopgave? Dan gaan we door 

naar de inleiding. Ook geen opmerkingen over de inleiding, dan kunnen we door 

naar Doelstellingen Algemeen, punt 1.1, Actief Eerstejaarsbeleid. Anne. 

Anne Op de Wissel werd aangegeven dat het een mogelijkheid zou zijn om de 

themahokdagen te bespreken in de weekmail, maar dat er dan teveel kleine 

dingetjes in zouden staan. Hoe heeft dit uitgepakt? 

Ayco We hebben hier alleen goede dingen over gehoord. Nog een keer Anne? 

Anne Ja, over de introductieweek. Gaat de commissie hier ook een deel van 

overnemen? En zo niet dus als dat alleen op jullie schouders komt te liggen, 

wordt dat dan niet te zwaar? 

Ayco Goede vraag. We willen de verantwoordelijkheid niet op de 

introductiecommissie leggen omdat zij al best wel veel moeten organiseren, dus 

wij zijn inderdaad nog steeds van plan dit zelf te organiseren, misschien in 

samenwerking met het KB of de commissie. Maar als ze daar niet voor open 

staan doen wij alles zelf. 

Daan Als ik even mag aanvullen, we organiseren een klein aantal activiteiten dus dit zal 

niet teveel werk zijn. 

Ayco Precies. Cynthia? 

Cynthia Misschien een introductieweekcommissie oprichten? Als het voor de andere 

commissie teveel is kun je nog een kleine andere commissie oprichten. 

Ayco Zullen we meenemen, wellicht kunnen we daar naar kijken. 

Jasmijn Ik ga je nu al zeggen dat je daar geen zin meer in hebt als bestuur, om dat te 

organiseren, dus ik zou er wel even goed over nadenken. 

Ayco Oké, dank je. 



Elbrich Het ligt nu ook nog wel echt in onze handen, omdat het de eerste keer is dat het 

wordt georganiseerd. We gaan daarna kijken hoe de hele introductieperiode 

verloopt en hoe we het over gaan geven aan het kandidaat-bestuur. 

Lily  Ik wil graag nog even aansluiten op Jasmijn met een persoonlijke tip. Je gaat het 

ook heel druk hebben met het verslag dus je moet er echt goed op letten dat het 

verslag niet bij maar een gedeelte van je bestuur komt te liggen. 

Ayco Ja, bedankt voor je tips. Nog meer over 1.1? Nee, dan gaan we door naar 1.2, 

Promotie voor Activiteiten. Cynthia. 

Cynthia Ja ik ben benieuwd, jullie hebben wel benoemd dat de Instagram gebruikt wordt 

voor promotie, maar ik zie het hier niet terug. 

Ayco Ja, dat is een goede. We zijn nog op zoek naar de precieze invulling hiervan, we 

hebben het al wel gebruikt voor promotie. We willen het ook echt doorgeven 

aan het volgende bestuur voor extra promotie. 

Cynthia Kleinere activiteiten staan er niet op maar dat is misschien juist wel handig, elke 

activiteit erop zetten. 

Ayco Ja, we zijn dus nog aan het onderzoeken hoe we het willen gebruiken voor de 

promotie. 

Elbrich We doen nu vooral kleine dingen of activitieten in het verhaal van Instagram 

omdat dat wel snel bekeken wordt, maar we moeten even kijken hoe we het 

door geven aan het volgende bestuur, vergelijkbaar aan Facebook misschien. 

Cynthia Het is denk ik wel beter dan Facebook want stories op Instagram zie je gelijk, die 

komen meteen bovenaan. Dat is wel goed. 

Inez Ja dat denken wij ook inderdaad, maar ik denk dat we ook een beetje moeten 

wennen aan dat het er is omdat het net nieuw is. Soms denken we er gewoon 

niet aan. 

Joost Vinden jullie het een goed idee dat er iemand is die jullie af en toe herinnert aan 

dat de Instagram bestaat? 

Ayco Ik denk dat we dat prima kunnen maar als je je geroepen voelt om ons hieraan te 

herinneren, dan is dat prima. Anne? 

Anne Ik heb twee vragen. Ten eerste, jullie hebben het over het beleid met de 

hokdeur, meer posters en zo, heeft dat ook echt bijgedragen aan de opkomst bij 

activiteiten? 

Ayco In hoeverre dat bijdraagt weten we niet precies, dat is een beetje lastig te 

zeggen. Wel weten we dat het krijtbord werkt en dat dat bijhouden goed is. Maar 

we kunnen niet precies zeggen hoe erg dat bijdraagt aan de opkomst. 

Anne Dus jullie hebben niets significants gemerkt. 

Ayco Nee. 

Anne Ik vroeg me ook nog af, of nou ja, het is me opgevallen dat de 

Facebookevenementen bijna nooit twee weken van de voren online staan, maar 

altijd later. Is daar een reden voor? 

Elbrich Ik wacht vaak met de evenementen online zetten tot ik alle informatie van de 

commissies heb over de activiteiten. Dat wil ik het aankomende halfjaar niet 

meer doen, maar het er gewoon alvast opgooien. Het ligt dus ook een beetje aan 

mij, wel. 



Anne Ja als het daar ook aanligt zou ik je ook als tip meegeven dat je lekker achter die 

commissies aan moet gaan zitten. 

Ayco We gaan er in ieder geval op letten dat de activiteiten twee weken van te voren 

online staan. 

Max Ja ik heb ook gemerkt dat twee weken van te voren goed is voor zowel grote als 

kleine activiteiten, want de gemiddelde student plant niet verder vooruit dan 

twee weken. De pop-up en de melding op Facebook zijn daarentegen wel goed, 

dan heb je het al een beetje in je hoofd zitten en weet je wat er wanneer 

aankomt. 

Elbrich Ja het is meer dat ik het nog korter van te voren doe dan twee weken, niet later. 

Max  Oh ja. 

Ayco Nog meer vragen? Nee, dan gaan we door naar 1.3, Commissies. Cynthia? 

Cynthia Waarom zitten er maar drie leden in de liftcommissie? 

Ayco We hebben niet meer animo dan dit. 

Cynthia Wat gaan zij doen met z’n drieën? 

Ayco Zij gaan de liftwedstrijd organiseren. 

Cynthia Komen er nog twee mensen bij? 

Ayco Nee, maar dat komt wel goed. Ze hebben nu al goede ideeën. Lily? 

Lily Over de dryade-commissie, jullie zeggen dat de laatste dryade-activiteit 

succesvol was maar is dat die activiteit met acht mensen opkomst? 

Ayco Ja. Acht is misschien niet veel, maar de activiteit zelf was wel goed. 

Elbrich Ja. De commissie heeft de draad weer opgepakt. 

Ayco  Boet? 

Boet Jullie schrijven dat het vullen van de commissies enigszins tegenviel. Kan daar iets 

aan gedaan worden komend jaar? Waar ligt dat aan? 

Ayco Wij hadden verwacht dat er meer opkomst was maar dat het enigszins tegenviel 

heeft er niet toe geleid dat we te weinig mensen hebben in de commissies. Dat 

komt ook doordat er meer eerstejaars dan ouderejaars zijn die zich hebben 

aangemeld dit jaar. Wij hopen dat dit met een actief eerstejaarsbeleid wel weer 

goed komt aankomend jaar. Anne? 

Anne Ik heb twee vragen. Ten eerste schrijven jullie dat de Lichaam- en 

Geestcommissie goed functioneert. Gaat het dan ook beter nu met vijf dan met 

zes leden vorig jaar? 

Elbrich Dat is nogal lastig om te zeggen. De groep is wel vaker compleet tijdens 

vergaderingen en dat is fijn, maar verder weet ik niet zo goed hoeveel het 

verschilt. 

Joost Ik wil hier even op door gaan. Is het geen idee om, nu het toch zo lekker gaat net 

als vorig jaar, om er dan een extra Lichaam- en Geestactiviteitje in te gooien? 

Iedereen houdt van zo’n activiteit. 

Ayco Klopt, het zijn zeker populaire activiteiten. Ik laat Marise even antwoorden. 

Marise Ik heb in allebei de commissies gezeten. We kunnen een extra activiteit denk ik 

wel aan, maar de komende activiteit is wel een grotere en daarom voelt de 

organisatie als voor twee activiteiten. Over het functioneren van de groep: het 

verloopt niet per se soepeler dan vorig jaar, maar we hebben wel een goede 

groep dus dat is fijn. 



Filip De activiteit van die dag, is dat een ‘lichaam’- of een ‘geest’-activiteit? 

Marise Allebei. 

Ayco Oké. Vingers? Anne. 

Anne Ik lees dat het niet helemaal soepel is gegaan met de dryadecommissie, maar dat 

het nu wel beter gaat. In het licht daarvan: hoe zit het met het filosofestival? 

Elbrich Volgens de commissie gaat die er wel komen. 

Ayco Ja, wij gaan ervan uit van wel. Jasmijn? 

Jasmijn Wanneer wilden jullie de liftwedstrijd ook al weer organiseren? 

Ayco In het eerste blok van het volgende studiejaar. 

Jasmijn Misschien kunnen jullie dan nog extra mensen voor de commissie zoeken tijdens 

de commissiemarkt. 

Ayco Ja, goed idee, als daar animo voor is. 

Cynthia Ja dat vind ik ook een goed idee. Ik heb het de laatste keer georganiseerd en je 

hebt wel echt vijf mensen nodig, want je wil niet dat iemand ergens alleen moet 

zijn. Met reizen, of op de locatie zijn, en zo. 

Ayco Dat is een goed idee, ja. 

Max Even terug naar de dryadecommissie en het filosofestival, is er iets aan de hand 

met de commissie? 

Elbrich Nee. Ze zijn nu natuurlijk maar met z’n drieën en ze hebben wel zin in het 

organiseren van het festival en ze hebben er ook wel ideeën over, maar ze zijn 

wel maar met drie. Ze doen hun best maar een heel filosofestival organiseren is 

wel echt veel werk. Is dus een beetje lastig om met 100% zekerheid te kunnen 

zeggen, ‘ja, die komt er wel weer’. 

Max Hoe anticiperen jullie hierop? Hoe denken jullie het ze makkelijker te kunnen 

maken? 

Elbrich Ik vraag ze regelmatig hoe het gaat en ik zit er ook wel bovenop. 

Max Zijn jullie van plan bij te gaan springen? Komen er ook mensen bij? 

Elbrich Dat is wel een optie. 

Max Het zou goed kunnen dat er een probleem ontstaat en je kan dit voor zijn door 

iemand die wil helpen met de organisatie. 

Ayco We gaan als bestuur op zoek naar een oplossing. Karsten? 

Karsten Zoals de Romeinen al zeiden: ‘nomen est omen’, dus de dryadecommissie heeft 

daarom misschien niet vijf leden. Wat als je de commissie hernoemt, naar 

quintadecommissie? Dan zitten er zo vijf mensen in. 

Joost Ik ben voor, laten we erover stemmen. 

Filip Ik ben sowieso wel voor het hernoemen van de dryadecommissie en dit is wel 

een goede optie. 

Giordano Dit klinkt als een WVTTKtje. 

Joost Nee, ik wil nu stemmen. 

Ayco Wie stemt er voor de hernoeming? Wie stemt er tegen? 

 
 

De kiescommissie telt de stemmen: 9 stemmen voor en 10 stemmen tegen. 
 

Ayco De dryadecommissie blijft de dryadecommissie. Floris? 

Floris Mochten er nog meer mensen komen, dan wil ik een herstemming.  



Ayco Dat zal dan een puntje zijn voor de WVTTK, net als de hernoeming van de 

commissie. Zijn er nog meer vragen? Zo niet, dan gaan we door naar 1.4, Het 

FUF-hok. 

Anne Jullie hebben beloofd dat het hok nooit eerder dicht zou gaan dan half acht. 

Ayco Dat is op enkele uitzonderingen na ook gelukt, zoals activiteiten of MYU. 

Imke Bij jullie half acht regeling staat dat er voor half acht een bericht gestuurd kan 

worden of het hok dicht kan en dat het hok dan vanaf half acht dicht mag. Dan 

kan het hok in principe na één minuut dicht. 

Ayco Hoe wij de regeling voor ons zien is dat wij voor half acht een bericht sturen met 

de vraag of er nog iemand komt en dan gaat het hok om of na half acht dicht. 

Inez Ik heb wel eens gemerkt dat we inderdaad voor half acht een bericht hebben 

gestuurd, maar we hebben geprobeerd om een halfuur tussen het vragen en het 

dicht doen te houden, daar zullen we ook op blijven letten. 

Ayco Ja. Joost? 

Joost Ik ben principieel tegen de half-acht regeling. 

Ayco Waarom? 

Joost Van mijn eerste, tweede en derde jaar kan ik me herinneren dat het echt gezellig 

was in het hok. Dat er spelletjes werden gespeeld en weet je wel, dat soort 

zaken, en ik wil niet zeggen dat het nu niet gezellig is, zeker niet, maar in mijn 

ogen doet de half-acht regeling wel af aan de gezelligheid. Onbewust of impliciet 

is er het gevoel dat het bestuur om half acht weg wil. 

Ayco Als dat gevoel er is willen we dat wegnemen. Deze regeling is echt bedoeld voor 

als er niemand in het hok is, want er zijn wel eens hele dagen dat er niemand 

komt en dan is het jammer dat we daar zijn als er niemand meer komt. 

Joost Dat snap ik maar als er nog een of twee mensen in het hok zitten heb ik weleens 

het gevoel gehad dat ik weg moest gaan. 

Daan Ik heb tot op één dag na het hok open gehouden tot 22:00 uur dus je bent altijd 

welkom bij mij. 

Joost Dank je, Daan. 

Aimée Maar sowieso, als je dat gevoel krijgt is dat altijd vervelend en we willen nooit 

het hok sluiten als er nog mensen zijn. 

 
 

Wouter van der Lans komt binnen. 
 

Ayco De regeling is echt alleen bedoeld voor als er geen FUF’ers meer zijn en komen. 

We houden het hok graag open tot 22:00. Filip? 

Filip Ik vind het een heel subjectief gevoelspunt dat Joost maakt. 

Joost Ik begrijp je punt en we zullen kijken wat we kunnen doen om dit gevoel weg te 

nemen want dat willen we met deze regeling echt niet veroorzaken. Anne? 

Anne Het is niet tegen de half-acht regeling, maar ik vind het wel echt vervelend als 

mensen het gevoel krijgen dat ze weg moeten omdat het bestuur naar huis wil. 

Dat doet wel echt heel erg af aan de sfeer en ik vind het wel echt belangrijk als 

daar iets aan gedaan wordt, want dat is wel echt belangrijk aan het hok, dat het 

altijd zo gezellig is. 

Aimée  Een korte vraag, zijn er meer mensen met dit gevoel? Dat is niet de bedoeling. 

 
 

Weinig respons vanuit de zaal. 



 

Filip Twee dingen, ik vind het heel leuk dat jullie iedere week themahokdagen 

organiseren, die zijn gezellig. Ten tweede, is er best wel een kijkcultuur ontstaan 

in het FUF-hok en dat vind ik wel leuk en ik doe er ook wel aan mee, maar ik 

vraag me wel af hoe het is als je binnenkomt en je komt er niet zo vaak en er 

zitten gewoon vijf mensen serie te kijken. Het is fantastisch zo maar het 

woonkamergevoel moet wel boven de kijkcultuur blijven. 

Joost  Vind ik een goed punt en ik ben het er ook mee eens. Ik vind dingen kijken ook 

leuk maar ik maak me ook zorgen over dat mensen voor de eerste keer komen en 

ik denk dat het een goed idee is om die mensen de muziek op te laten zetten of 

iets te laten beslissen en daar voelde ik me als eerstejaars wel fijn bij. 

Ayco Dank je Joost, we zullen ervoor zorgen dat we hierop letten en dat we mensen 

zich thuis laten voelen. Lily? 

Lily Ik denk ook dat je er niet te krampachtig over moet doen maar dat je de mensen 

die binnenkomen gewoon betrekt bij wat er gaande is. 

Ayco Goeie, daar ben ik het mee eens. 

Hannah Een suggestie, misschien is het een idee, misschien kun je als themahokdag om 

zetten in een seriemiddag zodat mensen die het leuk vinden kunnen komen en 

mensen die het minder leuk vinden ervan af weten. 

Ayco Ja, als daar plannen voor zijn geven we dat vaak ook aan maar soms gebeuren die 

dingen spontaan. 

Elbrich Als je het zo vastzet wordt het juist ook weer een programma voor je hokdag 

maar het is wel goed dat je de dingen niet zo vastzet zodat je lekker kan switchen 

tussen dingen. 

Ayco Ja, het hok is een plek voor spontane dingen. 

Aimée En het Oogappels kijken op maandag is ook heel erg in combinatie ontstaan met 

de leden want daar komen ook wel echt heel veel mensen voor langs. 

Filip Ik vind het meestal ook gezellig maar er moet gewoon gelet worden op de 

woonkamersfeer en dat alles gevoelsmatig wordt aangepakt. 

Ayco Ja, dat zullen we zeker doen. Ik zag Anne’s hand nog in de lucht? 

Anne Ja, als toevoeging, het punt voor eerstejaars is inderdaad heel belangrijk maar 

het is ook belangrijk voor mensen die al jaren in het hok komen. Als je komt om 

gezellig te chillen en iedereen zit iets te kijken heb je eigenlijk de opties om maar 

gewoon mee te kijken of jezelf te vermaken. 

Ayco Ik begrijp je punt, nogal jammer als je er bent en er gebeuren dingen waar je niks 

mee hebt. We zullen er naar kijken en mensen welkom laten voelen. 

Anne Ja en een serie kijken werkt ook andere dingen in de hand. Bij een potje kaarten 

kun je veel sneller even kletsen maar als iemand zijn of haar serie zit te kijken kun 

je niet zo snel even gezellig doen. 

Ayco Goed punt. Zijn er nog meer vragen? Nee, dan gaan we door naar Hoofdstuk 2, 

Doelstellingen Verdiepend, 2.1, Symposium. Cynthia? 

Cynthia Is er een contract afgesloten? 

Aimée Ja, en deze wordt zeer binnenkort ondertekend. 

Cynthia Wie is er aansprakelijk voor PPE? Bij PPE is er geen studievereniging. 

Daan Stefan Vuurens is coördinator van PPE dus met hem is er ook contact. 



Elbrich Er is geen studievereniging maar er is wel een groepje studenten die de leiding 

neemt. 

Ayco Goed punt, dat iemand verantwoordelijk moet worden gesteld. 

Lily Ik ben benieuwd of jullie specifiekere informatie hebben over het symposium 

qua datum en invulling. 

Elbrich Het symposium komt waarschijnlijk in de tweede helft van mei of begin juni en 

het gaat voornamelijk over creativiteit. Het wordt best wel cool en iets losser dan 

normaal omdat we ook samen met HKU samenwerken. Er zijn ook workshops 

over creativiteit en het wordt bekeken vanuit verschillende filosofische hoeken. 

Er zijn veel mensen gevraagd en er worden dus ook coole workshops gegeven. 

Floris Ik wist niet wat PPE is, maar nu wel. Zit de dryadecommissie ook in de 

symposiumcommissie? 

Elbrich Seb, Sam en Danique zitten erin, de twee eerstejaars. 

Floris Ik vind het vaag dat dit geen commissie is. 

Ayco Dat is het wel, samen met PPE en Eureka. 

Anne Is acht commissieleden niet teveel? Bevalt dat? 

Elbrich Het gaat best goed qua input want er is veel contact en er zijn veel ideeën door 

de verschillende vergaderingen. Vergaderingen plannen is wel lastig maar 

degenen die niet kunnen komen worden meteen op de hoogte gesteld dus het 

loopt redelijk goed. 

Ayco Voor het plannen is het lastig, maar voor het organiseren gaat het goed. Nog 

meer vragen? Nee? Dan gaan we door naar 2.2, Studie- en Bijlesmiddagen. Ook 

geen handen? Dan gaan we door naar 2.3, Docentencafés. Ook niks. Gaan we 

door naar 2.4, Jaarvertegenwoordiging. Geen vragen, dan door naar Hoofdstuk 

3, Doelstellingen Ontspannend, punt 3.1, Toneel. Anne? 

Anne Ik las dus dat er een productiegroep is en daar was ik zelf ook achter gekomen. 

Toen heb ik me aangemeld, maar ik zit er niet in. 

Ayco Op welke manier heb je je aangemeld? 

Anne Maike vroeg wie er in wilde en toen heb ik mijn hand opgestoken. 

Elbrich Je mag er natuurlijk nog steeds in Anne! 

Ayco Je aanmeldingen is niet goed doorgekomen en als je wil kunnen we het misschien 

nog steeds voor je regelen. Zijn er nog meer vragen? 

Floris Wat is die gratis locatie? 

Ayco Dat ging over het docentencafé. Nog meer vragen? Anne? 

Anne Nou ik vroeg me af, hoe op tijd zijn jullie met het zoeken naar een regisseur? 

Aimée We zijn hier meteen mee begonnen maar naast Maike kwam er niet zo veel uit. 

We hebben nog overlegd met de RvA en zij hebben ons aangespoord nog meer 

ons best te doen, maar daar kwam niks uit. Toen hebben we Maike gekozen. 

Ayco Ik sluit dit nu verder af. 3.2, Bandjesavond & Open Podium. Vragen? 

Cynthia Zijn de docenten geïnformeerd? 

Ayco Ja. Ook hebben we met Annemarie Kalis gezeten en daar kwam aan bod dat we 

weer contact willen met de docenten, dus zij gaat ook haar best voor ons doen. 

Cynthia Wanneer is het? 

Elbrich 16 mei. 

Cynthia Oké, dan zou ik zelf ook nogmaals mailen. 



Daan Wij hebben met Annemarie afgesproken dat zij contact opneemt. 

Ayco Joost? 

Joost Ik kan niet op 16 mei. 

Ayco Jammer. 

Joost Docentendiner staat op 8 mei en 8 en 16 mei is best dicht op elkaar voor 

activiteiten waarbij we docenten willen. 

Ayco Dat komt doordat het eerdere open podium is afgelast. We nemen dit in ieder 

geval mee mochten we de datum nog willen aanpassen. 

Karsten Als er een risico is op teveel acts, hoe wordt dan bepaald welke wel en welke niet 

door mag? 

Ayco Dat is iets voor de commissie zelf, maar ik denk niet dat er acts worden 

uitgesloten. 

Elbrich Nee, dat denk ik ook niet. De acts worden alleen misschien korter en anders 

moeten we een andere oplossing zoeken maar ik denk niet dat dat gaat 

gebeuren. 

Karsten Stel dat iemand een epos schrijft van 30 minuten en dat er iemand is die een 

boek voor wil lezen, hoe maak je dan die keuze? 

Ayco Dat komt wel goed. We zullen er voor je op letten. 

Joost Mocht het voor kunnen komen dat er teveel acts komen, dan stel ik voor om 

Brinando Denzi te schrappen. 

Ayco Bedankt voor het voorstel, ik verwijs je naar de commissie. Cynthia? 

Cynthia Is er al een locatie op het oog? 

Elbrich Ja, meerdere. Volgende week gaan we kiezen. 

Filip Ik zou Starsound schrappen. 

Elbrich Ik neem het mee. Het is heel duur maar we doen het al jaren omdat het qua 

techniek wel goed is. 

Filip Nee, echt bagger juist. 

Elbrich Wat je van andere locaties hoort klinkt niet per se beter. 

Boet Ik heb vorig jaar in de Starsound het open podium georganiseerd maar dat ging 

prima. We hebben alleen verlies gedraaid omdat er te weinig mensen waren. 

Filip Ik kan hier op ingaan, maar dat kan ook later. 

Elbrich Ja, doe dat maar bij mij later. 

Ayco Inhoudelijke dingen inderdaad graag via de commissie. Joost? 

Joost Laat David Dijkzeul alsjeblieft niet naar het open podium komen en doe het 

please niet in de Starsound. 

Ayco We zullen het meenemen. Cynthia? 

Cynthia Komt er een plaspauze? 

Ayco Ja, na Doelstellingen Ontspannend lijkt dat me handig. Zijn er nog meer 

opmerkingen? Floris? 

Floris Ik ben voor ‘Doelstellingen Inspannend’ en ‘Ontspannend’ in plaats van 

‘Verdiepend’. 

Ayco Oké. Verder geen handen meer voor 3.2 dus we gaan door naar 3.3, 

Lustrumcommissie. 

Cynthia Interessant dat afgelopen lustrum heel spetterend was aangezien jullie er niet bij 

waren. 



Ayco Dat leek het wel voor ons voor de foto’s en de verhalen. Verder zie ik geen 

handen meer dus in dat geval houden we pauze tot 19:45. 

 

19:30 Pauze 

 
 

Jojanneke Vervloet en Simon Huijben komen binnen. 
 

19:45 Ayco Geul hervat de vergadering. 

Ayco We gaan door het Hoofdstuk 4, Doelstellingen Financieel. Het eerste puntje is de 

Kascommissie. Op- of aanmerkingen? 

Cynthia Heeft de tweede afspraak al plaatsgevonden? 

Ayco Ja. Als er verder geen vragen zijn gaan we door met 4.2, Voorlichting 

Penningmeesters van Commissies. Anne? 

Anne Wordt zo’n een op een gesprek aangeraden voor in de toekomst, of is het een 

noodoplossing en is een algemene voorlichting prima? 

Aimée Ik vind het wel aan te raden want dan weten beiden partijen wie ze voor zich 

hebben en het maakt afspraken maken wat makkelijker. 

Anne Dus het is ook beter dan met een groepje? 

Aimée Daar heb ik geen ervaring mee, maar dit lijkt me fijner voor beide partijen. 

Imke Ik denk ook dat een op een voordeliger is want dan komen mensen echt opdagen 

en is er meer toewijding. 

Ayco Ja, bedankt. Nog meer opmerkingen? Nee, dan gaan we door. Iemand vragen 

over 4.3, de Lescommissie? Cynthia. 

Cynthia Is het een probleem dat er minder geld uitkomt dan dat er is begroot? 

Ayco Het heeft geen problemen veroorzaakt, maar is wel lastig dus hebben we er 

rekening mee gehouden in de herbegroting. 

Cynthia Hoe is hier rekening mee gehouden? 

Aimée Alles is aangepast naar de werkelijkheid en naar wat er wel binnen is gekomen. 

Boet Verwachten jullie dat de reeks die dit jaar weg is gevallen, er volgend jaar wel 

weer is? 

Daan In het mailtje schreven ze wel ‘tot volgend jaar’, dus we gaan ervan uit van wel. 

Ayco Ja, in de mail die we hebben ontvangen staat dat het dit jaar niet lukt, maar dat 

het volgend jaar wel moet lukken. Cynthia? 

Cynthia Was dat voor of na de vergadering waar ik bij was? 

Daan Erna. 

Boet Maar dat stond dus in de mail, over volgend jaar. 

Daan Ja. We hadden dit jaar twee reeksen gepland waarvan er dit jaar dus een niet 

doorging, maar volgend jaar hoogstwaarschijnlijk wel. 

Max Het is wel vaker gebeurd dat scholen afzeggen. Is een aanbetaling een idee? 

Boet Het gaat om een donatie, dus we mogen er geen officiële betaling van maken. 

Max Oké, slecht idee dus. 

Ayco Jasmijn? 

Jasmijn Een contract is ook een idee geweest maar een afweging daarvoor is ook dat wij 

iets van de scholen en andersom. Soms is het lastig om binnen de FUF mensen bij 

elkaar te krijgen binnen een bepaalde tijd, om de docenten dus te vinden. Daar 

moet je wel rekening mee houden. 



Karsten Misschien is het een idee het niet op te nemen in de begroting, aangezien het 

een donatie is. 

Ayco Het is wel een grote inkomstenbron maar we zullen dit onthouden. Floris? 

Floris Is er geprobeerd nieuwe scholen aan te sporen? 

Daan In principe is de lescommissie altijd bezig met het zoeken van nieuwe scholen. 

Floris Maar dat is dus niet gelukt. 

Daan  Nee. 

Floris Waar ligt dat dan aan? 

Daan Misschien minder behoefte aan filosofie, misschien weet Jasmijn er meer over. 

Jasmijn Ik heb ook niet echt een idee. Ik stuur af en toe een mailtje over de lessen. Soms 

krijg ik dan een mail terug waarin ze aangeven geen interesse te hebben maar 

vaak krijgen we ook geen mail terug, dus je kan ook niet echt peilen waarom ze 

onze filosofielessen niet willen. Ze krijgen ook al zoveel mailtjes binnen, 

waarschijnlijk. 

Floris Hoe pak je dan aan? Zo iets van, deze maand versturen we een mail naar alle 

scholen uit Utrecht? 

Jasmijn Ik heb een mailinglist met scholen uit Utrecht en ik heb nu twee keer een mailtje 

gestuurd. Dat kan dus wel vaker en het is ook een idee om de lijst te updaten en 

misschien uit te breiden naar scholen in Zeist en Nieuwegein want dat heb ik nog 

niet gedaan maar dat is wel een idee. 

 
 

Giordano Ierna en Jojanneke Verloet verlaten de zaal. 
 

Ayco Dank jullie voor het meedenken hoe we het probleem van de uitgevallen 

lessenreeks aan kunnen pakken. Cynthia? 

Cynthia Hoe verloopt het oud-leden incassoprobleem? 

Inez Aimée en ik hebben afgehandeld wat afgehandeld kan worden. Voor de rest 

moeten we nog uitzoeken qua verjaringstermijnen, contactbreuk etc. We weten 

daar nog niet genoeg over om dat te kunnen zeggen. 

Cynthia Oké. Misschien kunnen jullie naar Vidius? 

Ayco Dat hebben we gedaan, maar daar kwam niet zoveel uit. Ze vonden het niet zo 

belangrijk. 

Cynthia Oké. Ik was even benieuwd. 

Ayco  Als er verder geen vragen zijn gaan we door naar 4.4, Herbegroting. Anne? 

Anne Ik heb twee vragen. Is er tekstuele uitleg voor de opname van het oud-leden 

incassoprobleem hierin? 

Aimée Er is tekstuele uitleg gekomen door een voetnoot in het beleidsplan. 

Anne Ten tweede, ik vind een herbegroting een goed idee. Maar moet er niet over 

gestemd worden? Dat weet ik niet. 

Ayco In principe is dit verslag iets waar leden op- of aanmerkingen over kunnen 

hebben. We kunnen hierover dus ook in overleg. 

Anne Maar we moeten er toch mee instemmen? Of doen we dat bij de begroting. 

Ayco Ja, dat doen we bij de begroting. 

Boet In de tweede alinea staat ‘De eerste verandering is het tonen van de 

daadwerkelijke uitgaven en inkomsten die we kennen omdat ze al hebben 

plaatsgevonden. Ik zie deze niet staan in de herbegroting, in de bijlage. 



Ayco In de begroting hebben we verschillende kolommen gemaakt, en één kolom 

daarvan zijn afgesloten posten van dus bijvoorbeeld activiteiten die al hebben 

plaatsgevonden, dus dat is de daadwerkelijke uitkomst van iets. Het tweede is 

hoeveel we hebben herbegroot voor een commissie. 

Boet Ja, maar ik zie de werkelijke uitkomsten en ingaven niet goed. 

Aimée Wat we bedoelen met dat we het tonen is dat je het kunt zien door die kolom, 

dat je dus op die manier kunt zien dat die post is afgesloten. 

Boet Oké, maar daar staat de uitkomt van de in- en uitgaven niet in. 

Max Maar dat dit over de herbegroting dan? 

Aimée Nee, het gaat meer over hoe we het tonen. 

Ayco Inhoudelijke dingen over de begroting bespreken we bij de bijlage ‘De 

Herbegroting’ en over de keuze dat we herbegroten kunnen we het nu nog 

hebben. Cynthia? 

Cynthia Is het een idee dit erbij te pakken als we de begroting gaan bespreken? 

Ayco  Ja. We gaan door, als er niet nog meer vragen zijn. Op naar Hoofdstuk 5, 

Doelstellingen Extern, 5.1, Website. Floris? 

Floris De website is voor intern gebruik. Waarom staat het bij extern? 

Ayco De website is het eerste waar externen de FUF op kunnen zoeken. We kunnen er 

dus veel externs mee bereiken. 

Floris  Maar alles binnen dat stukje zelf gaat over interne zaken. 

Ayco De e-mails en de lay-out hebben ook invloed op hoe externen ons zien, maar ja, 

klopt. Anne? 

Anne Ik heb twee vragen. Hoezo moet de Facebook vervangen worden voor promotie? 

Ayco Oh ja, goede vraag. Wij hebben ondervonden dat eerstejaars, de nieuwe 

generatie, minder met Facebook doet dan wij en dat de populariteit een beetje 

aan het wegzakken is en omdat bijna al onze promotie via Facebook gaat leek het 

ons handig een andere plek te vinden. 

Anne Maar goed, er is meer dan alleen de nieuwe generatie bij de FUF, kan het dan 

niet allebei naast elkaar bestaan? 

Ayco Wil je daarop reageren, Ien? 

Inez Ja, daar wil ik wel op reageren. Het is ook niet de bedoeling dat we helemaal 

overgaan op de website en dat we daar alles gaan promoten. We hebben 

namelijk ook van meerdere mensen gehoord dat er heel veel op Facebook staat 

wat betreft evenementen, dat het teveel spam wordt. Dus we dachten dat het 

misschien fijn is om een deel van de promotie via de website te doen. We 

hebben hier nog niks over besloten binnen het bestuur dus we zijn ernaar aan 

het kijken maar binnenkort zullen jullie hier wel meer van merken. 

Anne Oké, want er staat hier wel ‘ter vervanging van Facebook’ maar dat is nog niet 

duidelijk. 

Inez Nou ja, we gaan het waarschijnlijk wel deels vervangen maar we weten nog niet 

in hoeverre precies. 

Ayco We verwachten in ieder geval niet dat de Facebook binnen een korte tijd zal 

verdwijnen voor promotie van de activiteiten. 

Anne Oké, dan heb ik nog een tweede vraag. 

Ayco Ja. 



Anne Er staat heel veel over de site over wat jullie ermee willen en wat er gaat 

veranderen, maar zijn dit alleen nog allemaal ideeën of is dit ook al gerealiseerd? 

Wat is de status hiervan? 

Ayco Een deel is ook al te zien op de website, bijvoorbeeld het menu bovenin, die 

heeft een andere indeling gekregen. Ik heb een kopie gemaakt van de back-up 

van de site welke ik op een andere plek heb, en daar maak ik allerlei 

aanpassingen in, dus ik ben bezig te site te veranderen op die andere plek. Mocht 

je geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen hiervan, dan kun je kijken op 

aycogeul.nl want op die naam staat de kopie nu. 

Anne Oké dus dat betekent dat alles wel een beetje in werking is gezet? 

Ayco Ja, zeker. Inez? 

Inez Ja, vaak als ik Ayco contacteer dezer dagen is hij bezig met werken aan de 

website, dus hij doet heel hard zijn best. 

Ayco Dank je, Cynthia? 

Cynthia  Hoe komt het dat de Facebook minder goed werkt? En dat er naar vervanging 

wordt gezocht? Is dat te merken door minder opkomst of die eerstejaars of 

minder mensen die Facebook hebben? 

Ayco Ja, we merken dat veel mensen die bij de FUF komen geen Facebook hebben, dus 

we zoeken een andere plek om ook te promoten. 

Elbrich Sinds september gaat het uitnodigen van mensen en het aanmaken van 

evenementen ook allemaal wat lastiger via Facebook, dus dat is ook niet echt 

fijn. 

Cynthia Het lijkt een beetje alsof er een oorzaak wordt genoemd voor weinig opkomt of 

zo. 

Inez Oh nee, dat is niet het geval. 

Cynthia Oké, en weet je daarvan de oorzaak? Ik weet dat Imke dat een keer veranderd 

heeft zodat ze meer mensen uit kon nodigen. 

Imke Volgens mij had ik in mijn jaar precies hetzelfde probleem. Als je constant veel 

mensen uitnodigt waarvan de respons heel laag is kun je niet veel mensen meer 

uitnodigen omdat het als spam wordt gezien maar volgens mij is dat iets wat 

vanzelf weer weggaat. 

Elbrich Ik wil nog even zeggen dat ik ook gekeken heb hoe ik het op moet lossen maar 

dat is niet gelukt, en andere verenigingen hebben er dit jaar ook last van gehad 

dus het is wel een massaal ding. 

Imke Ik zou wel uitkijken met de website en Facebook daardoor vervangen want 

mensen zitten uit zichzelf veel minder op de website. 

Ayco Daar houden we zeker rekening mee, maar we denken dat als er meer promotie 

via de website zal gaan dat er dan ook meer mensen op zouden kijken. Ik zie veel 

handen, volgens mij was Karsten eerst. 

Karsten Misschien is het ook een idee een commissie op te richten die kijkt naar wel 

sociale media platform de grootste moraliteit heeft en om daar dan op over te 

stappen. 

Ayco Ik ben daar zelf ook mee bezig, dus dat komt wel goed. 

Karsten Misschien kun je ook wat tabellen opstellen, in Excel en zo. 



Ayco Ik wil je graag wijzen op het bestaan van het programmeurcollectief, dus als je je 

hier graag mee bezig houdt kun je je daarvoor aanmelden. Joost? 

Joost Ik heb begrepen dat er nieuwe mailadressen zijn. Als ik een vraag heb, kan ik die 

dan altijd versturen naar ikhebeenvraag@fufxl.nl? 

Ayco Ja, dat zou in principe kunnen. De nieuwe mailadressen bestaan al wel maar zijn 

nog niet werkend, dus we hebben het liefst dat je nog mailt naar de oude. Lily? 

Lily Waarom hebben wij nieuwe mailadressen nodig? 

Ayco Wij hebben gekeken naar de mailadressen via de domeinnaam, en dat is 

makkelijker als we meer dingen gaan regelen via de website zoals het inschrijven. 

Ook heeft het een meer professionele uitstraling. Iemand die daarop wil 

reageren? Nee? Dan Imke. 

Imke Ja, ik heb net nog even nagedacht over dat de promotie meer van Facebook 

weggaat, maar volgens mij zijn er nu ook verzendlijsten via Whatsapp, dus dan 

zou je iedereen die dat wil een soort nieuwsbrief kunnen sturen en kun je alle 

promotie via Whatsapp regelen. 

Ayco Dus jouw voorstel is om alle promotie via Whatsapp te regelen? 

Imke Dat zou een optie kunnen zijn. 

Elbrich Daar hebben we toch de weekmail voor? 

Imke Volgens mij lezen maar weinig mensen dat. 

Ayco Oké, we nemen je idee mee. Joost. 

Joost Ik vind het echt dom om te zeggen dat niemand de weekmail leest want ik vind 

het heel belangrijk dat mensen op de hoogte blijven van de dingen die bij de FUF 

gebeuren, zeker als ze dat uit zichzelf willen. In de weekmail staat gewoon je 

overzichtje met alles wat er bij de FUF gebeurt, dus het is gewoon dom om de 

weekmail niet te lezen. 

Ayco Daar sta ik volledig achter, dank je wel Joost. Karsten? 

Karsten Misschien is het een idee om de weekmail per brief te verzenden zodat wel 

iedereen hem leest? 

Inez Dat gaat waarschijnlijk op de lange termijn hetzelfde effect oproepen en tevens 

is de gedigitaliseerde weekmail beter voor het mileu. 

Max We hebben toch geen duurzaamheidscommissie meer? 

Inez Al zouden we die niet meer hebben, dan zou dat alsnog niet betekenen dat we 

niet duurzaam willen zijn. 

Ayco Joost? 

Joost Laat Floris maar even eerst. 

Floris Misschien kunnen we het departement vragen of we minder leeslast kunnen 

krijgen zodat meer mensen tijd hebben om de weekmail te lezen. 

Ayco Goed idee. Een beetje orde in de zaal, graag je hand opsteken als je iets wil 

zeggen. Karsten? 

Karsten Het is nu niet meer grappig, laat maar. 

Simon Het idee voor een fysieke brief is leuk maar is dat niet veel te duur? 

Karsten Dat vind ik nogal een burgerlijke overweging. 

Cynthia Ik vind het niet duurzaam op het papier en jammer dat je het niet leest. 

Simon Wat is er mis met de weekmail Whatsappen? 
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Floris Kunnen we niet wachten tot Facebook alle chats bij elkaar gooit? Dat zijn ze toch 

van plan, Instagram, Facebook en Whatsapp.  

Ayco Als dat gebeurt zullen we daar zeker naar kijken. Nog meer dingen over de 

website? Simon? 

Simon Wat was er nou precies mis met het Whatsappen van de weekmail? 

Elbrich Het is wat meer werk, en hoe handig het is weet ik niet, maar ik neem het mee. 

Ayco Ja, zoals aangegeven zijn wij aan het kijken naar opties voor meer promoties dus 

we nemen het zeker mee. Ik denk dat we klaar zijn met 5.1, dus in dat geval gaan 

we door naar 5.2, Samenwerkingsverbanden. 

Boet Onder het kopje van Autarkeia staat dat er een workshop ‘programmeren’ is 

georganiseerd, maar is dat echt vanuit Autarkeia gekomen of heeft Chris dat 

gewoon gedaan? 

Inez Dat is georganiseerd door Autarkeia maar voor zover ik het weet heeft 

voornamelijk Chris de organisatie op zich genomen, samen met Vincent. Hij heeft 

daar ook bij geholpen. 

Boet Nog een vraag. Er staat dat jullie bezig zijn met het organiseren van het feest 

Driftig maar dat is op zich geen feest toch? 

Elbrich Daar was ik niet van op de hoogte aangezien er niet echt een duidelijk 

samenwerkingsverband wat genaamd ‘Driftig’, dit jaar. Ik weet dat het nu is 

opgezet voor het organiseren van het feest. 

Boet  Heeft het feest een thema? 

Elbrich Daar hebben we al wel over nagedacht, zijn we mee bezig. 

Boet Nog even over het Filosofisch Café: als ik het goed begrijp zoeken jullie een 

hogere opkomst. Wij hebben daar vorig jaar ook naar gekeken en wij hebben 

toen ook gezien dat het daar iedere avond heel druk is en dat het niveau niet 

hoog genoeg is voor filosofiestudenten dus ja, ik snap niet helemaal hoe jullie 

verwachten de opkomst te willen verhogen. 

Ayco Volgens mij wil Imke reageren. 

Imke Ja. Ik zit zelf in de commissie van het Filosofisch Café. Wat ik denk wat wel gaat 

werken is dat we een nieuwe docent in de commissie hebben die er zelf ook heel 

graag meer studenten mij wil betrekken en ik heb zelf ook het idee dat de 

filosofische cafés van afgelopen studentenjaar leuker waren voor 

filosofiestudenten met betere sprekers. Er is ook meer op gelet. En voor 

eerstejaars is het sowieso wel aantrekkelijk omdat zij nog niet zo heel veel kennis 

hebben. 

Boet Oké, en qua beschikbaarheid. 

Imke Dat kan ik wel opnieuw opgooien in de commissie, misschien kunnen we een 

aantal plekken reserveren voor filosofiestudenten. Vorig jaar was de voorzitter 

daartegen maar dat zou nu wel weer kunnen misschien. 

Daan Ik ben dit jaar zo ongeveer bij elk Filosofisch Café geweest en ik vond het niveau 

prima, er viel van alles nog wel wat te leren. En ik heb ook gehoord dat jullie 

bezig waren met het zoeken naar een grotere locatie, toch? 

Imke Ja, want we willen weg uit Café Hofman en het oude postkantoor wordt 

verbouwd dus misschien kunnen we daarheen, of naar Tivoli, maar daar is de 

Cafésfeer wel veel minder. 



Ayco Oke, mooi, er zijn dus wel mensen mee bezig. Joost? 

Joost Ik heb zelf een drukbezocht Filosofisch Café bijgewoond over porno en dat vond 

ik echt een mooi onderwerp, ook om een column over te schrijven. Ik denk dat 

het ook echt veel bijdraagt aan de opkomst van de FUF’ers als een actieve FUF’er 

de column schrijft. 

Ayco Oké, dank je. Anne, wat wil jij kwijt? 

Anne Ja over het promoten van het Filosofisch Café; jullie doen dit via de weekmail en 

de Facebook, dit zijn dus niet per se nieuwe methodes en het werkt al jaren niet 

top zo, dat is al jaren een probleem. Hebben jullie iets anders gedaan om extra te 

promoten aangezien jullie dit wel willen doen? 

Ayco Aan het begin van het jaar hebben we met de commissie van het Filosofisch Café 

gezeten over het feit dat er minder FUF’ers naar toe gaan dan wij hopen en toen 

hebben wij gevraagd hoe wij zouden kunnen helpen en dit is de uitkomst 

hiervan. Imke, wil jij hierop reageren? 

Imke De promotie via Facebook was aan het einde van jouw bestuursjaar wel erg 

verwaterd, Anne. Dus dat is nu wat meer opnieuw opgezet. 

Ayco Cynthia? 

Cynthia Hebben jullie ook gemerkt dat er meer FUF’ers komen? 

Daan Iedere keer dat ik er was, was er steeds wel een groepje FUF’ers van zes of zeven 

man zonder mezelf mee te rekenen.  

Elbrich Staat ook in het activiteiteinlogboek. 

Ayco Goed, Lily. 

Lily Ik vraag me af hoe het zit met de FUF’ers in de Filosofisch Café-commissie. Op 

papier zat er volgens mij nog heel lang een FUF-lid in terwijl diegene geen lid 

meer was en dat is niet echt handig. Zijn hier afspraken over? Schuift het door en 

letten jullie hierop? 

Elbrich Naar mijn weten is het contact tussen de FUF en de commissie goed dus ik zie nu 

niet de noodzaak om het te veranderen, maar ik snap wel dat we hiernaar 

moeten kijken mochten er zich problemen voordoen. 

Ayco Reacties over dit punt? Imke? 

Imke Ja, er zijn geen afspraken nu over maar misschien is het wel goed om er 

afspraken over te maken, bijvoorbeeld dat er een oud bestuurslid in de 

commissie komt als een ander eruit gaat. 

Lily Ja het hoeft wat mij betreft niet eens een oud bestuurslid te zijn, als er maar een 

nieuw iemand inkomt vanuit de FUF. 

Ayco Ja, goeie. Anne? 

Anne Mag ik een vraag stellen buiten het Filosofisch Café om? 

Ayco Ja, we zijn bij samenwerkingsverbanden dus dat is prima. 

Anne Een aantal dingetjes. Het sponsorbedrag van de Stichtse is verhoog, great by the 

way, maar dat zie ik helemaal niet op de begroting staan. 

Aimée Ja, dat is voor volgend jaar. Het nieuwe bedrag is 300 in plaats van 250. 

Anne Oké. Ook over de Stichtse: ik wil een zorg uitspreken omdat ik meerdere dingen 

heb gemerkt aan het contact met de Stichtse en aan de houding van Johan dat hij 

het minder chill vindt als wij er zijn en er zijn ook wel dingetjes gebeurd 

waardoor ik het wel begrijp als zij ons irritant gaan vinden zo en ik denk echt dat 



het belangrijk is om op goede voet te blijven met de Stichtse en ik wil echt niet 

zeggen dat jullie niet op goede voet staan met de Stichtse, zeker als jullie het 

voor elkaar krijgen om het sponsorbedrag te verhogen, maar ik merk gewoon af 

en toe bepaalde spanningen daar die voor hen gewoon niet chill zijn en ik zou 

daar echt op letten want de Stichtse is echt een vet chill café. 

Aimée Ik denk dat het voor ons ook een beetje lastig is om op te merken omdat wij nog 

niet zo lang bij de Stichtse komen en Johans houding niet herkennen. 

Daan Heb je voorbeelden? 

Anne Ja, jullie zijn regelmatig te laat op borrels waardoor ik daar wel eens een FUF-lid 

heb zien zitten wachten totdat er bestuur kwam, jullie zijn weleens te laat 

geweest, wat sowieso een raar verhaal was, maar dat er andere mensen aan die 

tafel zaten en hoe dat ging vond hij ook irritant en we zijn ook weleens op een 

borrel gekomen terwijl niet met de Stichtse was gecommuniceerd dat het een 

week later zou zijn, dus de week ervoor dacht de Stichtse dat de FUF zou komen 

en de week zelf kwam de FUF opeens zonder dat de Stichtse dat wist. Dat zijn 

allemaal kleine dingetjes die niet fijn zijn. 

Ayco Ik ben blij dat je het aangeeft want wij willen ook het contact goed onderhouden 

en wij geven nu ook vroegtijdig aan wanneer we komen, maar je punt is terecht, 

ook dat we te laat zijn. 

Anne Ik wil ook niet zeggen dat het jullie schuld was maar het was wel weer zo’n 

dingetje wat ik aan Johan kon merken, dat hij geïrriteerd was. 

Elbrich Ik ben wel blij dat je het uitspreekt want wij zien het verschil niet zo goed. 

Anne Ja, het is sowieso natuurlijk een stugge man. 

Ayco Joost? 

Joost Ja, echt niet, mag ik een Johan appreciation moment? 
 

Iedereen in de zaal applaudisseert en Joost begin meermaals ‘Johan’ te roepen. 
 

Ayco Bedankt, we zullen eraan denken. Imke? 

Imke We hebben nu de borrel op de derde woensdag van de maand maar slechts vier 

van de tien borrels van dit jaar vielen op de derde woensdag van de maand. 

Misschien wel een idee om de borrel naar een andere week te verplaatsen als 

het toch al meestal niet uitkomt. 

Elbrich Ja, we hebben het beleid van vorig jaar overgenomen wat betreft die derde 

woensdag van de maand, maar het klopt wat je zegt, er is te vaak een 

uitzondering voor grote activiteiten of vakanties of vrije weken. Ik kan het nu niet 

meer aanpassen maar ik ga het wel meegeven aan het kandidaat-bestuur. 

Imke Ja, nou, de komende drie borrels zijn niet op de derde woensdag van de maand 

dus waarom niet nu aanpassen? 

Elbrich Ja, daar kan ik dan wel naar kijken inderdaad, dat kan misschien wel aangepast. 

Imke Als je kijkt naar de opkomst, die ligt nu een stuk lager dus misschien dat het ook 

wel meespeelt dat de borrel niet altijd op de derde woensdag is. 

Ayco Terecht punt, daar gaan we naar kijken. Lily? 

Lily In het laatste stukje van dit kopje gaat het over de samenwerking met PPE, over 

het symposium, zijn er nog andere punten waarop jullie samenwerking met ze 

hebben gezocht of zijn aangegaan? 



Ayco Nee, voor dit jaar nog niet. Wellicht in de toekomst. Anne? 

Anne Op de Wissel-ALV hebben jullie uitgesproken dat er een symposium zou worden 

georganiseerd met Sophia, gaat dat nog iets worden? 

Elbrich Nee, dat is niks geworden. We hebben geen contact meer gehad over het 

symposium. 

Anne Oké, nog een ander dingetje: ik zie het hier niet staan maar ik vind het wel de 

plek om het erover te hebben: de Filosoof. Voor mijn gevoel loopt het niet 

helemaal soepel want de vorige was echt vet te laat en wat is daar aan de hand? 

Marise Er zijn te weinig redactieleden. 

Anne Oké, kun je daar op een bepaalde manier iets aan doen? 

Jelmer Bij de redactie gaan. 

Cynthia Het is wel een goede vraag want ze staan los van ons maar het hoort wel bij ons. 

Is het departement dan verantwoordelijk? Want er zit niemand van het 

departement bij en er zitten alleen maar FUF-leden in, geen mensen die alleen 

filosofie studeren maar geen lid zijn. Hoe kan het departement dan goed toezicht 

houden? Het departement geeft het geld, ook. 

Ayco Ik moet toegeven dat ik niet op de hoogte ben van de samenwerking tussen ons 

en de Filosoof. 

Daan Tussen ons is er dus ook niet zo heel veel want het staat los van de vereniging, 

maar misschien is de vraag ‘willen wij meer inspraak’ van groter belang. 

Cynthia Maar wij hebben op zich toch ook wel inspraak omdat er alleen maar FUF-leden 

inzitten? Of kunnen we met het departement afspreken om iemand van hen erbij 

te betrekken die toezicht houdt? 

Elbrich Ik snap wel dat iemand van het departement meer kan helpen, zodat de 

verbanden misschien wat duidelijker zijn. 

Cynthia Ja, misschien denkt het departement wel dat het meer bij ons ligt, en dat ze 

verder wel geld geven maar zich er niet bij betrekken. 

Elbrich Ik denk inderdaad niet dat dit onze verantwoordelijkheid is maar het is voor alle 

partijen misschien wel beter om het hierover te hebben en duidelijker te hebben. 

Cynthia Ja en bij het departement aangeven dat het niet onder ons valt. 

Ayco Goeie, nemen we mee. Imke. 

Imke Ik mis nog een samenwerkingsverband, namelijk die met de Studystore. Daar heb 

ik ook nog twee opmerkingen over. Ten eerste heb ik in de afgelopen jaar nooit 

mijn boek voor het begin van het blok gekregen want ik heel irritant vind en ten 

tweede kreeg ik er de laatste keer een maskertje bij. Ik vind het vervelend dat ik 

rare promotie krijg. Betaal ik daar ook voor? Daar heb ik helemaal geen zin in. 

Ayco Het staat inderdaad niet in onze samenwerkingsverbanden omdat het via de 

boekencommissie gaat en iets is wat wij als bestuur niet hebben opgezet. 

Cynthia Maar wacht even, PPE staat er toch ook in en dat gaat toch ook via een 

commissie? 

Ayco Ja, maar dat is wel iets wat wij als bestuur hebben opgezet. De Studystore is 

achteraf gezien inderdaad niet ideaal gebleken. 

Daan We zitten nu eenmaal met Studystore in handen en zij beheren alles en zij krijgen 

genoeg klachten over dat het niet helemaal lekker loopt. Begin deze zomer gaat 



er een nieuw contract komen waar eventueel iets in kan over levertijd maar 

zover ben ik nog niet. 

Imke Moeten we niet nadenken over of we überhaupt deze boekendeal willen houden 

omdat je ook verzendkosten hebt? De korting die wij krijgen is vaak niet eens zo 

hoog en het is ook gek dat sommige mensen wel hun boeken op tijd krijgen. 

Misschien hoeven we de deal niet meer te houden omdat de korting zo laag is. 

Cynthia Op bol.com staat ook een maximaal aantal dagen en dat is misschien wel iets om 

bij de Studystore neer te leggen. Zal ik even wachten? 

Joost Voor de FUF. 

Ayco Laten we gewoon even kijken naar Joost. 
 

Joost drinkt zijn biertje in een teug ad fundum leeg voor de FUF. 
 

Ayco Het is inderdaad onwenselijk dat de boeken vaak te laat komen, dus daar gaan 

we mee bezig. Zeker iets wat we uit moeten zoeken. 

Cynthia Ja, en misschien daarbij zeggen dat bol.com wel op tijd kan leveren. Nog iets 

anders: ik mis ook het samenwerkingsverband met Eureka bij dit kopje. 

Elbrich Ja, maar dat hoort bij de symposiumcommissie. 

Cynthia Ja maar PPE staat er ook in?! 

Daan We hebben meer contact gehad met PPE want zij hebben begin dit jaar ook onze 

hulp gevraagd voor de opzet van hun studievereniging. 

Cynthia Nou ik zou het vooral benoemen, is denk ik alleen maar handig. 

Daan Ja, klopt. 

Ayco Nemen we mee. Max? 

Max Ik zat nog te denken over de Studystore: ze kunnen wel zeggen dat ze op hun 

levertijd gaan letten maar is het niet slim om daar concrete afspraken over te 

maken, misschien in contract? Dat als ze te laat zijn, er consequenties volgen, 

zoals dat de deal gewoon gestopt wordt. 

Ayco Ja, de boekendeal is natuurlijk echt een heel relaxed ding voor de vereniging dus 

zeker een goed idee om daar consequenties op te leggen. 

Max Ja, ik denk dat dat wel nodig is, anders blijven ze hetzelfde zeggen. 

Jasmijn De inkomsten van de boekendeal is niet opgenomen in de begroting, dat hadden 

wij vorig jaar ook. 

Aimée Ja klopt, ik had geen idee dat ding een ding was 

Ayco We zullen er op letten en dit ook doorgeven aan het volgende bestuur. Dan gaan 

we door naar het op een na laatste hoofdstuk, Hoofdstuk 6, Doelstellingen 

Duurzaamheid. Aanmerkingen over de kleine inleiding? Cynthia? 

Cynthia Wordt er in het hok nog steeds afval gescheiden? 

Ayco Nee, helaas niet. Dat is vorig jaar ingevoerd vanuit de universiteit maar ook weer 

afgeschaft. 

Cynthia Het zou toch nog steeds kunnen? Ondanks die prullenbakken. 

Ayco Ja het probleem is dat de universiteit alles uiteindelijk toch op een hoop gooit. 

Cynthia Oh, nog steeds? Ik dacht dat dat was veranderd. 

Ayco Naar mijn weten is het nog steeds zo. Floris? 

Floris Zijn jullie van plan jullie plannen omtrent duurzaamheid bekend de maken bij de 

universiteit en daar om faciliteiten te vragen? 



Cynthia  Je krijgt er wel punten voor in je jaarverslag, bepaald door het SVO. 

Anne Waarom vinden jullie inzet voor een duurzame wereld enorm belangrijk? 

Ayco We vinden het belangrijk daar ons steentje aan bij te dragen. 

Karsten Maar wat is, zeg maar, de redenering erachter? 

Ayco Daar ga ik nu niet op in. We gaan nu door daar 6.1, Duurzaamheidscommissie. 

Zijn hier nog meer vragen over? 

Imke Ja, het zou misschien voor het driejarenplan wel goed zijn om in leven te houden 

en kleine activiteiten te organiseren. 

Ayco Dat zou kunnen ja, we zijn in ieder geval aan het kijken naar een goede invulling 

ervan. 

Anne Maar we hebben nu toch een duurzame denktank?! 

Ayco Boet? 

Boet Wat is de toekomst van de duurzaamheidscommissie? 

Ayco Zoals je ook kunt lezen in ons verslag zijn wij wel positief over de 

duurzaamheidscommissie. Zij vonden de invulling van de commissie wat minder 

dus we gaan met hen in overleg voor een betere invulling hiervan. 

Boet Oké, want ik had ook niet echt het idee dat de FUF duurzamer is geworden door 

de commissie? 

Ayco Ja, oké. Ook om deze reden gaan wij kijken naar de invulling van de commissie. 

Karsten De vraag is natuurlijk: hoeveel geld kunnen we verdienen met duurzaam doen? Is 

er nog geld te wringen uit subsidies en dergelijke? 

Ayco Daar kunnen we naar kijken, dank je. Nog meer dingen over 6.1? Nee? In dat 

geval gaan we door naar 6.2, Overstappen van Bank. Ondanks dat we het daar in 

het begin al over hebben gehad, zijn er nog vragen? 

Karsten Is er een bankendenktank opgericht? 

Ayco Daar hebben we het al over gehad. Door naar 6.3, Andere stappen omtrent 

Duurzaamheid. Cynthia? 

Cynthia Ik was benieuwd of de merchandisecommissie dit jaar ook duurzame items heeft 

beschouwd voor de verkoop. 

Daan Nee. We hebben wel nagedacht of we bijvoorbeeld een aansteker zouden willen 

aanbieden en dat hebben we niet gedaan. 

Cynthia Waarom niet? 

Daan De prijzen gaan dan erg omhoog, en verder hebben we er niet over nagedacht. 

Cynthia Je had hier wel meer mee kunnen doen, bijvoorbeeld korting fixen via de FUF of 

weet ik veel. En ik weet dat Anne het ook nog had geopperd, dus jammer! 

Anne Als jullie het enorm belangrijk vinden om je in te zetten voor duurzaamheid 

maakt een iets duurdere trui ook niet uit. En de katoenfabriek claimt duurzamer 

te zijn dan veel winkels dus dat is misschien een tip. 

Ayco We zullen het doorgeven aan de merchandisecommissie. 

Cynthia Ik weet dat het geen reet meer boeit dat ik dit zeg omdat ik er te laat mee ben 

maar als ik had geweten dat de kleding duurzaam was geweest had ik het 

misschien wel gekocht. 

Ayco Snap ik, helaas. We zullen het doorgeven. Lily? 

Lily De merchandisecommissie heeft er weleens over gedacht mensen hun eigen 

kledingstukken te laten aanleveren. Dat is misschien ook nog een tip. 



Ayco Ja, ik heb nog twee dingen. Jullie hebben dus hard bestek en zo, wassen jullie dat 

af? 

Ayco Als het in het hok wordt gebruikt of bij activiteiten vanuit het bestuur wassen wij 

het af, als commissies het gebruiken voor activiteiten moeten zij dat afwassen. 

Joost? 

Joost Hoe is dat in het verleden bevallen, dat commissies zelf moesten afwassen? 

Ayco Ik denk dat je doelt op een activiteit in het begin van het jaar, toen we nog geen 

goede afspraken hadden gemaakt en het feit dat zij hadden moeten afwassen 

over het hoofd zagen. Verder gaat het goed. Anne. 

Anne We zijn nu vegetarisch en een commissie mag zelf bepalen of ze vlees aanbieden 

of niet. Ik wil bij deze graag voorstellen om de FUF compleet vegetarisch te 

maken, zodat de commissies geen vlees kunnen aanbieden. 

Ayco Wil je hierover stemmen? 

Anne  Ja. 

 
 

De kiescommissie telt de stemmen: 6 stemmen voor en 15 stemmen tegen. 
 

Ayco Het voorstel is verworpen. We gaan door naar het laatste hoofdstuk, Hoofdstuk 

7, Persoonlijke Speerpunten. Punt 7.1, de Speerpunten van de Voorzitter. Gijs? 

Gijs Ik vind dit echt het schoolvoorbeeld van een lelijke foto. 

Ayco Dank je wel. Als er verder geen opmerkingen zijn? Gaan we door naar 7.2, 

Speerpunten Secretaris. Nee? 7.3, Speerpunten Penningmeester? Boet 

Boet  Er staat in de vierde alinea dat je het lastig vindt om de debiteuren van 

voorgaande jaren achterna te zitten. 

Aimée Oh, ja. Ik had geen toegang tot Gnucash dus toen kon ik niet debiteuren er nog 

waren. 

Boet Je had het aan mij kunnen vragen. 

Aimée Dat is een goed punt, ja. Maar het is nu verholpen. 

Ayco Dank je, Boet. Anne. 

Anne Het benaderen van een regisseur voor de toneelgroep ging niet zo snel, en 

daardoor hebben we Maike? Dat snap ik niet. 

Aimée Snel en Maike hebben geen verband met elkaar. We hebben Maike als regisseuse 

omdat we geen ander konden vinden. 

Anne Nog een vraagje, in dit stukje komt ‘foto’ naar voren, dus ik vraag me af wat jullie 

camera beleid is. Ik zie soms dat de FUF-camera niet gebruikt wordt en dat foto’s 

te laat op de site komen, of dat er geen foto’s gemaakt worden. 

Ayco Goede vraag. 

Daan Ik vind juist dat de foto’s die we zelf maken wel goed uitpakken. 

Anne Ja, ik zeg ook niet dat dat niet zo is maar daar is dus wel een beleid voor? 

Aimée Het beleid kan wat strakker maar we hebben het niet aangepast. 

Daan Het is meer dat we óók onze telefoons hebben gebruikt. 

Cynthia Maar de camera is er toch juist ook om de telefoon te vervangen? 

Elbrich Ja, klopt, maar soms gebeurt het toevallig, als de camera vergeten is. Soms 

gebruiken we het allebei. 

Inez Ik merk wel dat ik het zelf ook leuk vind om foto’s maken, voor mezelf, maar dan 

deel ik die alsnog met de FUF omdat het alsnog foto’s zijn van de activiteit. 



Cynthia Nee snap ik, als het elkaar maar niet helemaal gaat vervangen. 

Anne En ik vraag me ook nog af, naar het beleid van vorig jaar, dat er foto’s werden 

gemaakt door de commissaris foto in de commissie, maar ik heb het idee dat 

jullie meer zelf foto’s maken. Dus is commissaris foto dan een beetje van de 

baan? 

Elbrich Ja, toen ik de commissies opzette heb ik dat beleid wel doorgezet maar ik merk 

dat het een beetje los is gelopen. Dat is geen bewuste keuze geweest en kan 

inderdaad wel wat strakker, ja. De commissarissen foto zijn in principe wel 

gewoon aangesteld. 

Lily Is er hier een stopcontact? 

Cynthia Ja, hier achter. 

Ayco Dan kunnen we door naar 7.4, Speerpunten Commissaris Intern. Imke? 

Imke Ik vroeg me af wat ‘voldoende’ is, bij ‘voldoende opkomst’? 

Elbrich Dat is eigenlijk vooral naar mijn eigen verwachtingen en zoveel mensen dat de 

activiteit werkt en leuk is. En dat het overeenkomt met eerdere aantallen. 

Floris Is er vandaag voldoende opkomst? 

Elbrich Ja, naar mijn idee wel. 

Imke Oké, mooi. Naar mijn idee is het wel vergelijkbaar aan vorig jaar, maar ik zie wel 

dat er minder opkomst is bij de borrels. 

Elbrich Ja, het is lastig te zeggen waar dat precies door komt. Misschien doordat er niet 

altijd veel eerstejaars zijn en doordat er ouderejaars zijn die afhaken. En 

misschien komt het door de verschillende woensdagen. 

Ayco Oké, als er geen vragen meer zijn? Nee dus. In dat geval gaan we door naar 7.5, 

Speerpunten Commissaris Onderwijs. Karsten. 

Karsten Je zegt dat je in je element bent. Welk element is dat? 

Daan Dat is vuur, want ik brand helemaal van binnen. 

Karsten Schrijf je hier ook gedichten over? 

Daan Ja. 

Karsten Stuur maar naar mijn e-mail. 

Ayco Dank je, Karsten. Anne? 

Anne Er staat dat jij werkgroepen hebt georganiseerd. Heb je die dan ook zelf 

gedoceerd? 

Daan Nee. Ik heb wel geholpen en samen met een andere student een best wel 

redelijke werkgroep kunnen leiden. De werkgroep is dus wel door twee 

studenten gegeven maar de vorm van de werkgroep is goed naar voren gekomen 

en meelopers hebben zelf goed mee kunnen denken. Leek alsof het goed is 

bevallen. 

Ayco Joost? 

Joost Lekker gedaan, Daan. Kunnen we nog een pauze inlassen? 

Ayco Nee, wegens de tijd gaat dat niet lukken, want we hebben maar tot 21:30 uur. 

Cynthia. 

Cynthia Goed dat je dat hebt georganiseerd, Daan. Worden meeloopdagen 

georganiseerd op dagen dat er geen college is? 



Daan Meeloopdagen worden altijd door ons georganiseerd, het departement doet dit 

niet, alleen het faciliteren dat ze zich kunnen aanmelden op de site. Ik kies dus de 

dagen uit. Viel een beetje kut deze maanden. 

Ayco Nog meer punten? Zo niet, dan gaan we door naar het Nawoord. Joost? 

Joost Ik vind het een lelijke foto. Oh nee, die hebben we al gehad, dan vind ik het een 

mooie foto. 

Ayco Toch bedankt. Anne? 

Anne Ik wil even zeggen dat het een stijlfout is dat de achterkant van die stropdas te 

zien is. 

Ayco Ja, dat vond ik ook heel vervelend. In dat geval gaan we door naar de 

Mededelingen van de Kascommissie en daar wil ik graag Floris van Houten voor 

naar voren roepen.  

Floris Goedenavond, ik ben Floris van de kascommissie. Ik zie voornamelijk bekende 

gezichten in de zaal dus ik hoef denk ik niet uit leggen wat de kascommissie is. 

We zijn een controlerend orgaan van de FUF om te kijken of financiële 

administratie en de boekhouding correct verloopt.  

We zijn erg blij dit jaar, met Aimée en al haar enthousiasme, dat vooropgesteld. 

We hebben de afgelopen twee kascontroles in de afgelopen twee maanden 188 

bonnen gecontroleerd, de meeste dingen goed, een paar opmerkelijke dingen. 

De bonnen waren goed behandeld via het format dat wij het liefste zien. Over 

het algemeen vier euro te kort op al onze balansen, wat goed is op een balans 

van 18.000 euro, dat is dus ook niet aan Aimée te verwijten.  

Er is één bon geweest die ontbrak. We hebben Aimée gevraagd om op zoek te 

gaan naar die bon, of zelf een bon te schrijven, dat komt helemaal goed. 

Daarnaast was er één hele interessante bon tussen, van het acryl schilderen, 

waar ongeveer 96.000 euro is afgerekend terwijl we dat geld niet hebben. Dat 

vonden wij erg merkwaardig en daar willen wij graag opheldering over. 

Ook moet ik jullie mededelen dat een van de passen die wij beheren via deze 

rekening onlangs gestolen is, en dat daarvan 10,80 euro is afgeschreven diezelfde 

avond, maar de Rabobank heeft ons verzekerd dat terug te zullen storten. 

Aimée Het is al terug. 

Floris Het is al terug, dank je. Dat zijn alle dingen die wij hebben kunnen controleren 

over de betalingen. Daarnaast zijn er een aantal dingen waar we ons een klein 

beetje zorgen over maken. De eerste is de algemene debiteuren, de MYU-

debiteuren en de introkamp-debiteuren. Er staat op dit moment nog een bedrag 

van 6000 euro open van leden die nog moeten betalen, ten eerste, mensen, 

betaal gewoon als je ergens naartoe gaat, en ten tweede, daar moet je harder 

achteraan gaan. 

Daarnaast staat er op de voorraadpost een bedrag open van boven de 100 euro, 

wat impliceert dat er voor 100 euro aan bier en fris in het hok ligt, wat niet het 

geval is. Wat dat betekent, is dat er voor 100 euro, of in ieder geval het verschil 

tussen wat er echt ligt en wat die 124 zegt, niet betaald is. Enerzijds kan men zich 

afvragen of de oorzaak daarvan in de strippenkaarten ligt, anderzijds moet er 

gewoon harder gecontroleerd worden door het bestuur, dat mensen betalen 

voor hun bier. 



Daarnaast viel het op dat De Filosoof haar geld bij ons stalt maar is geen 

rechtelijke entiteit en ze zijn ook niet verantwoordelijk voor wat ze doen. Er zijn 

momenten, zoals bij het presenteren van de balans, dat het geld dat zij bij ons 

hebben gestald te weinig is om hun eigen kosten te kunnen financieren. Dat is 

niet wenselijk voor ons, omdat wij risico lopen op dat zij niet kunnen betalen. Ik 

zou willen vragen om daar goede afspraken met De Filosoof over te maken wie 

het geld beheert, en dat zowel het departement als De Filosoof ervoor zorgen 

dat er in genoeg geld wordt voorzien om tekorten te voorkomen. 

Tot slot is er nog een dingetje, dat ik op de laatste kascontrole heb vernomen dat 

er een aantal mensen zijn die hun contributie hebben teruggevraagd, om 

vervolgens nog steeds op te komen dagen op activiteiten. Dat lijkt me niet 

helemaal fair en ik zal ook geen namen noemen, maar ik zou ofwel toch nog om 

contributie vragen of ervoor te zorgen dat de leden niet meer komen. Tot zo ver 

alle inhoudelijke opmerkingen. Ik zag een vraag van Joost. 

Joost Ja, je hebt het gehad over een gestolen bankpas, is dat op 3 of 4 maart gebeurd? 

Floris Nee. Om precies te zijn was het begin januari. Zijn er nog vragen? Anne? 

Anne Is er een nieuwe bankpas aangevraagd? 

Aimée Ja, dat is al aangevraagd en het bedrag is ook al terugbetaald voor de Rabobank. 

Joost Ik wil nog even zeggen dat ik vind dat we in het feit dat sommige mensen hun 

contributie hebben teruggevraagd maar nog steeds op activiteiten komen een 

harde lijn moet worden getrokken, anders lijkt het me onacceptabel. 

Floris Technisch te zien heeft de kascommissie hier niks over te zeggen. 

Joost Ik vind het nu al belangrijk dat het bestuur dit meeneemt. 

Ayco Wij ook, dus dat zullen we zeker doen. 

Floris Zijn er verder nog inhoudelijke vragen? Nee, top. Dan wil ik tot slot mededelen 

dat het goed is bevallen om de kascommissie met z’n vieren te doen. Niet dat 

iedereen er altijd was maar wel dat er speling was. Samen met Gijs van der Gun, 

Gijs van der Tas en Karsten Setz met heel veel plezier uitgevoerd en dit zal mijn 

laatste kascommissie praatje worden. Ik heb hier een goede opvolger voor 

gevonden, namelijk Boet Bruijniks. Graag een hartelijk applaus voor hem. 

 
 

Iedereen in de zaal applaudisseert. 
 

Floris Hij zal zich zo nog even voorstellen waarna de vraag is; accepteren jullie mijn 

voorstel hem de kascommissie in te gaan? 

Joost Laten we hierover stemmen. 

Floris Daar mag over gestemd worden, maar er mogen ook nog vragen over gesteld 

worden. 

Joost Ja, ik heb niet per se vragen maar wel om bij de stemming of een schriftelijke 

stemming te doen, of een stemming door middel van handopsteking waarbij 

degene waarover gestemd wordt even de zaal verlaat. 

Floris Ja, als er geen andere vragen zijn. 

Anne Nou, Boet moet zich toch eerst voorstellen? 

Floris Boet, als jij even naar voren wil komen? 



Boet Hallo allemaal, ik ben Boet Bruijniks en ik ben vorig jaar penningmeester geweest 

van de FUF dus het lijkt me wel handig als ik dit jaar de kascommissie inga want 

ik heb er wel verstand van en ik denk dat ik Floris prima over kan nemen. 

Ayco Dank je wel. Dan stel ik nu voor een stemming te doen door middel van 

handopsteking, waarbij Boet even naar de gang gaat. 

 
 

Boet vertrekt naar de gang. 
 

Ayco Oké. Stemmen vóór Boet in de kascommissie? En tegen? 

 
 

De kiescommissie telt de stemmen: 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen. 

Boet wordt teruggeroepen vanaf de gang. 
 

Ayco Boet is aangenomen als nieuw lid van de kascommissie! 

Elbrich En een daverend applaus voor Floris als oud-lid! 
 

Er klinkt een werkelijk daverend applaus vanuit de zaal. 
 

Ayco Dank je wel, Floris, voor al je bijdragen aan de kascommissie. Bij deze gaan we 

door naar de bijlagen. Dus, Bijlage I: Balans. 

Imke Ayco? Misschien moeten we in verband met de beveiliging een beetje beginnen 

met opruimen. Hebben jullie hier vuilniszakken? 

Ayco Ja, hier zo. Dank je. Oké. Karsten? 

Karsten Ik heb een vraag over de 17,50 euro bij de harde schijf. Is daar ook de waarde 

meegenomen van de data die op de schijf staat? Of alleen de kale waarden? 

Aimée Alleen de kale waarden van de schijf. De herinneringen bij de FUF zijn niet in geld 

uit te drukken. Boet! 

Boet Bij de herbegroting staat de bandjesavond afgesloten maar hier op de balans 

niet. 

Aimée Oh, dat is een foutje. Dat moet ik dan nog aanpassen. 

Boet Oké. En bij de duurzaamheidscommissie staat nog 75 euro. 

Aimée Ja, dat klopt, want we hebben de bonnetjes nog niet binnen. 

Boet Bij het kerstfeest is er nog veel geld over. Hoe kan dat? 

Aimée Ik weet ook niet hoe dat komt. Dat ligt aan de uitgaven van de commissie. 

Boet Waarom staan we 50 euro in de min bij de reservering van het Oktoberfeest in 

2018? 

Aimée We hebben toen geluidsoverlast veroorzaakt buiten het UMTC en ik weet nog 

niet helemaal hoe dat verder te verwerken. 

Floris Hoezo betalen wij voor geluidsoverlast buiten de deur van het UMTC? 

Ayco Dat heeft in het contract gestaan met het UMTC. We gaan door naar Bijlage II: 

Begroting. 

Floris Ik vind het een tikkeltje onoverzichtelijk. 

Aimée De balans? 

Floris Het geheel. Maar daar kom ik nog wel een keertje op terug. Vond het net niet 

chill. 

Aimée Snap ik, ja.  

Floris Daarnaast verwees je net naar een voetnoot in het verslag over de herbegroting 

maar die kan ik niet vinden. 



Inez Die voetnoot staat in het beleidsplan. 

Floris Ah, vandaar. 

Imke Wat ik niet zo goed begrijp, en dat komt in twee dingen terug, bij het 

afgeschreven deel daar staat sommige kosten een bedrag, maar als ik dan 

bijvoorbeeld de commissieaftrap vergelijk met het kerstdiner en het feest, is dan 

bij of de commissieaftrap maar vijf euro uitgegeven? En dat er bij het kerstdiner 

maar 30 euro is uitgegeven.  

Aimée In die kolom staat er wat er over is, dus bij de commissieaftrap vijf euro en bij het 

kerstdiner 30. 

Elbrich Aim, misschien kun je kort iedere kolom uitleggen? 

Aimée De naam lijkt me duidelijk, en in die kolom ernaast staat wat ik aan het begin van 

het jaar voor het beleidsplan heb begroot. De kolom daarnaast is de huidige 

stand van zaken, en de kolom daarnaast, daar staan bedragen in van posten die 

al afgesloten zijn en dus over, welke ik dus kon gebruiken voor de herbegroting. 

En de kolom daarnaast is een vergelijking tussen oorspronkelijk en huidig dus 

hoeveel meer of minder er is begroot.  

Imke Wat ik me dan afvraag is, waarom hebben wij allemaal geld ingelegd voor het 

kerstdiner? 

Ayco Het is bij het kerstdiner lastig omdat een deel van het geld voor de 

kookcommissie is en een deel voor de feestcommissie dus het tientje die je 

daarvoor hebt betaald is voor het eten. De reden dat er veel meer geld over is, is 

dan waarschijnlijk dat er veel is betaald voor consumpties. Doordat dat 

gescheiden is op het feest, is het zo uitgevallen. Boet. 

Boet Er is nu 25 euro extra voor de duurzaamheidscommissie begroot, maar heeft dat 

nu nog zin?  

Aimée De commissie heeft zelf nog aangegeven er iets mee te willen doen, zoals het 

aanschaffen van een mokkenrek. Dus dat is in overleg gebeurd.  

Floris Hoe is het bevallen afgelopen jaar, zonder geld begroot voor de reis? 

Aimée Het enige waar ik tegenaan ben gelopen is dat er geen geld was voor de 

bekendmaking van de reis, maar verder wat mij betreft prima. 

Floris Ik heb begrepen dat er op de valreep nog een tientje van iedereen bij moest en 

dan denk ik, had je dan niet beter toch 400 euro kunnen begroten? 

Aimée Ik denk dat dit, omdat we aan het begin van het jaar aan hebben gegeven dat we 

geen geld begroot hebben en omdat we niet willen vliegen, de commissie daar 

rekening mee kunnen houden en dat dat niet had hoeven gebeuren. Lily? 

Lily Dat we niet meer vliegen en dat er daardoor meer geld is uitgegeven voor de reis 

vind ik een ongeldige reden omdat wij de jaren daarvoor ook nooit vlogen en met 

de bus gingen en dat was een stuk goedkoper dan dat het nu is. 

Elbrich De activiteiten in Krakau waren ook erg duur, en verder zou ik je doorsturen naar 

de reiscommissie. 

Lily Ja, maar dan is dat het dus en niet de duurzaamheid. 

Boet Nou, we hebben ook niet echt een goedkope busreis kunnen vinden. 

Lily Ja, maar dat ligt dan toch misschien aan de commissie en niet aan dat we met de 

bus gaan. 

Elbrich Er zijn wel meer redenen voor, de bus is dus niet de enige. 



Aimée Andere vragen? Boet. 

Boet Er zijn nog wat posten waar meer geld voor is begroot, zoals de inventaris, de 

open podiumcommissie en de versuscommissie. 

Aimée Voor de inventaris omdat het geld bijna op is en er nog een aantal uitgaven 

aankomen, de liftcommissie om te voorkomen dat het verlies draait en om meer 

zekerheid te kunnen geven, het open podium omdat de bandjesavond niet 

doorgaat en we zo verlies kunnen voorkomen en de versuscommissie omdat hun 

geld ook bijna op is en we aan het begin van het jaar nog niet wisten hoe ze 

invulling gingen geven aan hun activiteiten. 

Boet En dat is nu wel duidelijk? 

Aimée Ja. Imke? 

Imke Waarom hebben jullie er bij sommige commissies geld afgehaald? 

Aimée Bij de symposiumcommissie om het meer gelijk te trekken met de andere 

verenigingen en omdat er voorgaande jaren minder werd begroot, en maar één 

jaar veel. Nu is de verhouding beter.  

Ayco Bij de feestcommissie is er gekeken naar hoeveel ze gehad hebben en of dat 

nodig was, of er wat over is gebleven. 

Imke En de ALV dan bijvoorbeeld, -20 euro? Want volgens mij wissen we hier allemaal 

een lekkere pizza of zo. 

Aimée Wij vonden het niet nodig en irrelevant om hierin te voorzien als mensen toch al 

zelf avondeten meenemen en daarom juist wat snacks. Andere vragen? Max. 

Max  Er staat 2070 euro voor het oud-leden probleem. Dat is een bizar hoog bedrag 

want je begroot op hoeveel je verwacht eraan kwijt te zijn. Hoeveel hebben jullie 

er nu aan uitgegeven? 

Inez Er is vorig jaar uitgerekend hoeveel er in totaal, als we iedereen zouden moeten 

terugbetalen, apart gezet moet worden en dat is dit bedrag. 

Max Ja, maar dit is toch een gekke manier om dit te doen? Je gaat dit hele bedrag niet 

daaraan uitgeven. 

Inez Klopt, maar zoals we eerder hebben gezegd is dat we het afgehandeld hebben 

zover dat mogelijk was, en hebben we het verder nog niet genoeg onderzocht 

om een beslissing te kunnen maken. 

Max Hoeveel is er nu uitgegeven? 

Aimée Dat durf ik niet zeker te zeggen, maar ik denk 200 of 300 euro. 

Max En dat is van mensen die hebben gereageerd op de mail? 

Aimée Ja, klopt. En het is wel beter om van het maximale uit te gaan dan dat je achteraf 

nog moet betalen. 

Max Daar ben ik het dus niet mee eens. 

Cynthia Er moet nog uitgezocht worden wanneer we contactbreuk zeggen, want als we 

dat plegen hebben we wel een probleem. 

Max Maar daar ligt denk ik nog wel een discussie. Ik ben het er niet mee eens. 

Ayco We zullen ons best doen om meer duidelijkheid te scheppen. 

Aimée Nog meer vragen? 

Ayco Dan stel ik voor om nu te gaan stemmen voor de herbegroting. Alle handen vóór 

de nieuwe begroting omhoog? 

 
 



De kiescommissie telt de stemmen: 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen. 
 

Ayco Dan is bij deze de herbegroting aangenomen. We gaan door naar Bijlage III: 

Activiteitenlogboek. Imke. 

Imke Ik heb het aantal aanwezigen geteld van de wissel-ALV en er staat nu dat dat er 

30 waren maar dat waren er 40. 

Ayco Oh, dat is een domme fout. Ik heb dat geteld in de notulen en dus verkeerd 

gedaan. Zullen we aanpassen! Bijlage IV: Jaarplanning. Geen vragen? Bijlage V: 

Overzicht Boekenverkoop. 

Daan Even ter informatie want dat is vaak onduidelijk: blauwe artikelen zijn 

Nederlandse artikelen, daar krijgen we geen provisie over. Alle zwarte artikelen 

zijn Engelse artikelen en daar krijgen wij geld voor. Dat is dus die 3000, 4000 euro 

die op deze rekening staat. Er staan ook boeken op die zonder korting zijn 

gekocht, daar gaat Studystore achteraan, want dat hoort niet. 

Jasmijn Lekker bezig Daan. 

Ayco Vragen of opmerkingen? Dan gaan we verder. 

Anne Kunnen we niet alles wat nu nog op de agenda staat doorschuiven naar de 

wissel? Of naar een BLV. 

Ayco Ja, dat lijkt me ook slim. Cynthia? 

Cynthia Is er gemaild over deze aanpassing van het reglement? 

Ayco Nee, dit is opgesteld aan de hand van Floris’ punt op de Wissel-ALV. Wij wilden 

dat opnemen in het Huishoudelijk Reglement. Aan de hand van de tijd stel ik 

voor om de overige agendapunten op een ander moment te bespreken. 

Floris Lijkt me niet handig om dat op de Wissel-ALV te doen. 

Ayco Dan zoeken we hier een ander moment voor, zoals een BLV. Dan gaan we door 

naar het leukste en laatste moment van de vergadering. 

 

IX. RONDVRAAG 

Ayco Simon Huijben, is er nog iets wat je wil zeggen? 

Simon Nee, niks te melden. 

Ayco Marise Raaijman? 

Marise Ik vind dat jullie het geweldig gedaan hebben tot nu toe. 

Ayco Dank je wel. Filip Ferenc? 

Filip Is goed. 

Ayco Hannah Waayers? 

Hannah Nee, niks. 

Ayco Max Velner? 

Max Nee. 

Ayco Anne Pol? 

Anne Nee. 

Ayco Gijs van der Tas? 

Gijs Nee. 



Ayco Jelmer Visser? 

Jelmer Ik vind het altijd heel gezellig in het hok, ik voel me altijd welkom. 

Ayco Dank je, Jasmijn Meereboer? 

Jasmijn Lekker bezig, jongens. 

Ayco Imke Falkena? 

Imke Ik heb niks te melden. 

Ayco Cynthia Zwijnenburg? 

Cynthia Jullie zijn lekker bezig. 

Ayco Thanks. Joopie van der Putten? 

Joost Ik heb nog een dingetje. Ik wil heel kort een stemming aanvragen voor de naam 

‘quintadecommissie’, in plaats van ‘dryadecommissie’. 

Ayco Door gebrek aan tijd gaan we dat nu niet doen. We zijn bezig met de rondvraag, 

geen tijd meer voor een nieuw punt. 

Joost En dit is gemeend: ik vind jou echt een hele leuke voorzitter. 

Ayco Dank je wel. Floris van Houten? 

Floris Ik wil toch kort even het verband leggen tussen het gebrek aan bier en hoe 

weinig eerstejaars er zijn. Verder vond ik het leuk. 

Ayco Boet Bruijniks? 

Boet Lekker bezig jongens. 

Ayco Lily de Waal? 

Lily Nee, ik heb niks. 

Ayco Karsten Setz? 

Karsten Ja, nou ‘vo. En voor de rest ben ik van mening dat de naam van de 

dryadecommissie veranderd moet worden naar quintadecommissie. Of pentade, 

of iets. 

Ayco Dan heet ik je alvast welkom op de BLV. Aimée de Sévaux? 

Aimée Hou van jullie! 

Ayco Elbrich Lutgendorff? 

Elbrich Hou van jullie. 

Ayco Daan Horstman? 

 
 

Daan blaast een kus de lucht in. 
 

Ayco Inez Tempels? 

 
 

Inez blaast ook een kus de lucht in. 
 

Ayco Dan sluit ik bij deze de vergadering. 

 
 

De hele zaal applaudisseert. 

 
 

Vergadering gesloten om 21:33 uur. 

 


