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Voorwoord 
 

Geachte lezer, 

 

Met trots presenteren wij u het beleidsplan van het dertigste kandidaat-bestuur der 

Faculteitsvereniging Utrechtse Filosofiestudenten (hierna FUF). Met ons beleid willen we 

zowel het open en gezellige karakter van de vereniging behouden, als ook de beste aanvulling 

geven voor de filosofiestudent in zijn of haar studie. Wij hebben zowel naar oud beleid 

gekeken, als ook nieuwe manieren bedacht om deze doelstelling te behalen. Uit liefde voor de 

vereniging hopen wij bovenal een fantastisch jaar voor de FUF te creëren.  

 

Met hartelijke groeten, 

 

Sam Langelaan Kandidaat-Voorzitter 

Hannah Waayers Kandidaat-Secretaris 

Simon Huijben Kandidaat-Penningmeester 

Marise Raaijman Kandidaat-Commissaris Intern 

Chris Diepenmaat Kandidaat-Commissaris Extern 
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Inleiding 

 

In dit beleidsplan zullen wij de doelstellingen behandelen die wij als kandidaat-bestuur voor 

ogen hebben dit studiejaar. We willen niet alleen veel beleidsaspecten van bestuur Geul 

voortzetten, maar ook een aantal aspecten van de FUF opnieuw oppakken die in de loop der 

jaren zijn losgelaten. Bovendien willen we een aantal van onze eigen nieuwe ideeën 

doorvoeren, onder andere wat betreft verdieping. Onze beleidsplannen zijn er dus op gericht 

het beste van de FUF ofwel wederom naar boven te halen ofwel opnieuw uit te vinden.  

 

We beginnen dit beleidsplan met Doelstellingen ontspannend en daarmee in het bijzonder met 

het lustrum dat dit jaar zal plaatsvinden.  

 

Vervolgens komen de Doelstellingen verdiepend aan de orde, waarin we aanpassingen 

introduceren die ons inziens de organisatie en inhoud van leerzame activiteiten zullen 

verbeteren.  

 

Het derde hoofdstuk is gewijd aan Doelstellingen intern, waarin de nadruk ligt op het 

enthousiasmeren van (nieuwe) leden om actief te zijn bij de FUF.  

 

Het hoofdstuk Doelstellingen extern is gewijd aan de manieren waarop wij contact opbouwen 

en onderhouden met externe partijen.  

 

Vervolgens komen de hoofdstukken Doelstellingen onderwijs en Doelstellingen financieel 

aan de orde.  

 

Wij zijn tevreden over de ontwikkelingen bij de FUF op het gebied van duurzaamheid en we 

willen deze stijgende lijn doortrekken.  

 

In het hoofdstuk Doelstellingen duurzaamheid zullen wij beschrijven hoe we hieraan willen 

bijdragen.  

 

We zullen als kandidaat-bestuurslid elk onze persoonlijke doelstellingen noemen in 

Persoonlijke speerpunten. Tot slot zijn in de bijlagen respectievelijk de Balans, Begroting, 

Commissielijst en Jaarplanning te vinden. 
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1. Doelstellingen Ontspannend  
 

1.1 Lustrum  

Het dertigste bestuur der FUF heeft de eer om te presideren tijdens een lustrumjaar, de 

dertigste verjaardag van de FUF. Er is hiervoor een geldbedrag opzij gezet door vorige 

besturen zodat we met behulp van de Lustrumcommissie voor alle leden, docenten en alumni 

een prachtige week aan activiteiten en feestgedruis kunnen organiseren. Er zal €1450 

beschikbaar zijn en er zullen nog sponsors worden gezocht.  De lustrumweek zal plaatsvinden 

in week 18, de week van de Dies Natalis; de verjaardag van de FUF.  

 

De Lustrumcommissie is door bestuur Geul deze zomer al opgesteld. Deze zomer zijn er 

daarom al vergaderingen geweest. Onder voorbehoud zijn er een aantal plannen tot stand 

gekomen zoals het doorzetten van het lustrumthema in verschillende activiteiten door het jaar 

heen, zowel door het bestuur georganiseerd als door commissies. Het thema zal door de 

Lustrumcommissie gepresenteerd worden op de wissel-ALV. 

 

1.2 Hokbeleid 

Het FUF-hok is een kleine kamer die te vinden is op Drift 21 (2.07) die fungeert als 

huiskamer waar leden onder andere kunnen uitrusten, spellen spelen en bijpraten. Deze 

functie zullen we behouden.  

 

We gaan wel de inrichting van dit hok aanpassen. Ten eerste willen we de meubels vervangen 

of opfrissen. Ten tweede willen we de deur verven, iets wat we zullen voorleggen aan het 

gebouwbeheer van de universiteit, en de buitenkant ervan uitsluitend gebruiken voor promotie 

van activiteiten. Ten derde willen we een vaste plek aanwijzen voor voorwerpen als de 

mokken en bordspellen, zodat alles makkelijk te vinden is en daardoor meer gebruikt zal 

worden. We zullen ook proberen een blad of plank te regelen die op de tafel gelegd kan 

worden om het spelen van bordspellen makkelijker te maken. Ten vierde willen we de 

technologie in het hok verbeteren, onder andere door te zorgen voor goed werkende 

geluidsboxen. Ten vijfde willen we voldoende ruimte voor jassen en tassen. Dit kunnen we 

aanpakken door een extra kapstok in gebruik te nemen en door ruimte vrij te maken bij het 

opruimen van het hok. Ook willen we proberen opslagruimte buiten het hok te verkrijgen, 

bijvoorbeeld door spullen in de kast in het vergaderhok te stallen. 

 

We schaffen de half-acht regeling af, zodat men zich altijd welkom voelt in het hok. Het hok 

zal elke doordeweekse dag geopend zijn van 13:00 uur tot 22:00 uur. We kijken na blok 1 of 

dit bevallen is. 

 

Men kan bellen naar de hoktelefoon op het nummer +31 30 253 6071 of naar het mobiele 

nummer van het bestuurslid dat die dag hokdag heeft. 
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1.3 Toneelgroep 

De toneelgroep heeft afgelopen jaar een prachtige voorstelling neergezet. Wij gaan dit jaar 

ons best doen om weer de mogelijkheden tot een toffe voorstelling te faciliteren. We gaan ons 

best doen om de productiegroep opnieuw op te zetten dit jaar en het hopelijk met meer leden 

aan te vullen zodat de groep een nog productievere rol kan krijgen. Dit jaar is het helaas niet 

meer mogelijk om dezelfde regisseur in te zetten. Het huidige bestuur heeft echter een 

geschikte kandidaat gevonden om aankomend jaar de regie over te nemen.  

 

1.4 Open podium 

Een aantal jaar geleden is besloten om het traditionele open podium op te breken in twee 

individuele activiteiten: het open podium en de bandjesavond. De eerste als semi-akoestisch 

platform waar FUF-leden hun talenten kunnen laten zien, de tweede als elektrisch versterkt 

platform waar de bands die de FUF rijk is hun talenten kunnen laten zien. Echter, afgelopen 

jaar is gebleken dat er voor het open podium, dat halverwege het jaar georganiseerd werd, 

weinig animo was waardoor deze activiteit is afgelast. Hierdoor werd aan het eind van het jaar 

een activiteit georganiseerd waar zowel bandoptredens als andere acts een semi-akoestisch 

platform konden krijgen. Dit beviel goed en was nog niet volgeboekt. Aankomend jaar zullen 

we daarom slechts een open podium inplannen. Dit zal worden gedaan door de Open-

podiumcommisie en heeft als voordeel dat er geld bespaard wordt en er een leuke volle avond 

georganiseerd kan worden. 

 

1.5 Maandelijkse borrel 

Afgelopen jaar heeft de maandelijkse borrel voornamelijk plaatsgevonden op de derde 

woensdag van de maand. Vaak moest deze helaas verplaatst worden opdat het niet samen zou 

vallen met een tentamenweek of studiereis. Dit jaar zal daarom de maandelijkse borrel 

plaatsvinden op de tweede woensdag van de maand. Dit besluit is goedgekeurd door de 

Stichtse Taveerne, zij staan achter het idee om de borrel naar een andere woensdag in de 

maand te verplaatsen. Bestuur Pol besloot maandelijkse borrels niet te organiseren in dezelfde 

week als het Filosofisch café. De nieuwe planning van de maandelijkse borrels zou in deze 

beslissing geen verandering moeten aanbrengen. Echter, nog niet alle data voor het filosofisch 

café zijn bekend, dus dit zullen we door het jaar heen in de gaten houden.  

 

1.6 Liftcommissie 

Afgelopen jaar en het jaar daarvoor zijn er geen liftwedstrijden georganiseerd. Dit kwam 

doordat deze activiteit ingepland stond op een onhandig moment in de vierde periode. Daarna 

is de liftwedstrijd door bestuur Geul verplaatst naar de eerste periode om dit probleem te 

voorkomen. De liftwedstrijd zal dit jaar dan ook in de eerste periode plaatsvinden. Momenteel 

ziet het ernaar uit dat de liftwedstrijd een goed bezochte activiteit gaat zijn. In de jaarplanning 

staat daarom nu ook een tweede liftwedstrijd ingepland. Dit is echter wel onder voorbehoud 

omdat we eerst willen zien hoe de eerste liftwedstrijd bevalt. Als de activiteit doorgaat 

betekent dat dus dat de liftcommissie twee activiteiten organiseert in de plaats van één. Mocht 

de activiteit niet doorgaan, dan wordt het begrote geld herbegroot.  
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2.Doelstellingen Verdiepend 

 

2.1 Verdiepend Algemeen 

Ons beleid over verdiepende activiteiten kent enige wijzigingen ten opzichte van voorgaande 

jaren. Wij willen meer verschillende vormen van verdiepende activiteiten aanbieden, opdat bij 

de FUF de studie op een waardevolle manier wordt aangevuld. Onze grootste wijzigingen ten 

opzichte van eerder beleid hebben betrekking op de invulling van de Symposium- en 

Dryadecommissie en de formatie van de nieuwe Leesgroep. Over deze drie zaken wordt 

hieronder uitgewijd. Tevens willen we benadrukken dat we eigen initiatieven van FUF-leden 

meer willen stimuleren, wat onder andere betrekking kan hebben tot verdieping voor 

initiatieven binnen de FUF (zie paragraaf 3.4).  

 

Zowel het Docentencafé als de Versuscommissie houden we qua vorm en inhoud 

hetzelfde.  Docentencafés zullen wederom twee keer in het studiejaar worden georganiseerd 

door het bestuur. We laten de Versuscommissie zelf de balans tussen verdieping en 

gezelligheid bepalen, zolang het in de ruime vorm van debat is.  

 

2.2 Symposiumcommissie 

Wij willen dat de Symposiumcommissie de ruggengraat gaat vormen van verdieping binnen 

de FUF. De evenementen van deze commissie zullen het klassieke format van symposia 

(meerdere sprekers, lezingen en discussie) blijven aanhouden. Zij zullen echter in de plaats 

van één groot symposium, meerdere evenementen van verschillende grootte organiseren. We 

denken dat dit meerdere voordelen meebrengt. Ten eerste kunnen dan in plaats van één thema 

verschillende thema’s belicht worden. Daarnaast spreid je het reële risico dat soms weinig 

mensen op een evenement af komen. Bovendien kan de commissie meer ervaring met 

organiseren opdoen, waardoor het gemak in organiseren en de kwaliteit van de evenementen 

stijgt. 

 

Wij zullen de commissie de eis stellen om ten minste één van hun evenementen samen te 

organiseren met een andere studievereniging. Hiermee wijzigen we de koers van de 

voorgaande jaren, waar het bestuur bij voorbaat afspraken voor samenwerking met SV Eureka 

en de PPE-opleiding had gemaakt. Wij zien hiervan af om meerdere redenen. Ten eerste 

waren er nadelen aan de samenwerking van vorig jaar. Niet alleen kwam er meer 

ondersteuning uit de FUF qua bekostiging, bezoekersaantallen en bestuur, maar de commissie 

was ook te groot en de voertaal van het evenement moest voor de PPE’ers in het Engels zijn. 

Ten tweede willen wij ook dat de thema’s van de symposia in de eerste plaats vanuit een 

filosofische interesse worden gekozen. De commissie moet daarna de vrijheid hebben zelf te 

kiezen welke andere studierichting dit thema kan verrijken. Wij begrijpen wel dat de 

mogelijke samenwerking snel in het jaar moet worden onderzocht en moet worden 

ondersteund door de commissaris extern. 
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2.3 Dryadecommissie 

De Dryadecommissie willen wij nieuw leven inblazen door het een meer experimenteel 

karakter te geven. Het laatste jaar heeft de Dryadecommissie wat zwaar weer moeten 

verdragen; niet alleen liep het op organisatorisch vlak wat stroef, maar ook de naam van de 

commissie stond ter discussie. En hoewel de commissie een rijke geschiedenis bij de FUF 

kent, is het voor nieuwe leden soms onduidelijk wat haar precieze profilering is. Wij willen 

hier verandering in brengen.  

 

De Dryadecommissie zal op een creatieve manier verdieping bieden binnen de FUF. In 

tegenstelling tot de Symposiumcommissie zullen zij zich niet houden aan het klassieke format 

van lezingen en symposia, maar zullen ze op andere manieren de studie filosofie aanvullen. 

De commissie krijgt de vrijheid om ruim te denken, maar zal wel aan de volgende 

standaarden moeten voldoen. Ten eerste zal zij een mooi, uitbundig Filosofestival moeten 

organiseren. Ten tweede zal zij een ander evenement organiseren waarvan de datum al 

vaststaat. De commissie heeft te vrijheid hier zelf een geschikte invulling voor te bedenken. 

Ten derde krijgt de Dryadecommissie de taak om verdiepende initiatieven van FUF-leden uit 

te werken. In de jaarplanning is hiervoor ruimte vrij gemaakt en wij verwachten dat de 

commissie minstens twee initiatieven zal uitwerken. Als laatste zal de commissie zich 

gedurende het jaar bezighouden met het uitvoeren van pilots. Deze zullen kleinschaliger zijn 

dan de andere activiteiten. Denk hierbij aan het maken van een podcastserie, waarbij de 

filosofische expertise van docenten en studenten aan bod komt. Een ander idee is het 

orchestreren van een film, die ook op het Filosofestival getoond zou kunnen worden.  

 

Het succes van deze commissie is natuurlijk afhankelijk van de vindingrijkheid van haar 

leden. Hoewel hier wellicht een risico in schuilt, geloven wij dat de FUF een dermate grote 

hoeveelheid creatief talent heeft, dat het nieuwe karakter van de commissie vooral een 

bijzondere kans creëert om unieke verdieping voor de FUF te genereren. Daarnaast zal ter 

ondersteuning ook een bestuurslid in de commissie plaatsnemen, opdat deze in goede banen 

geleid wordt.  

 

2.4 Leesgroep 

Wij als kandidaat-bestuur vinden het jammer dat er in het filosofieonderwijs weinig tot geen 

ruimte is voor het lezen van integrale filosofische werken. Daarom richten wij de leesgroep 

op. Een groep die een primair filosofisch werk per blok leest. De groep zal elke twee weken 

samenkomen op een moment dat voor de meeste leden uitkomt en zal dan het gelezen stuk 

van het werk bespreken. Het eerste werk dat gelezen gaat worden is De Staat van Plato. Dit 

omdat het absoluut een canoniek werk is, enigszins laagdrempelig is en een leuke aanvulling 

is op het vak Geschiedenis van de Wijsbegeerte 1 dat de eerstejaars in blok 1 volgen. Hiermee 

hopen we eerstejaars te betrekken bij de vereniging. De andere werken die gelezen worden 

zullen per stemming gekozen worden. Het liefst laten we ook die aansluiten op vakken die in 

het betreffende blok gegeven worden. 
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3.Doelstellingen Intern 

 

3.1 Eerstejaarsbeleid 

Wij staan als het dertigste kandidaat-bestuur der FUF voor een eerstejaarsbeleid waarin we 

nieuwkomers bij de FUF een warm welkom kunnen geven. We willen dan ook focussen op 

een eerstejaarsbeleid waarin een open sfeer in het hok, toegankelijke activiteiten en een 

betrokken houding centraal staan.  

 

Om dit te realiseren zullen activiteiten als de kroegentocht en de sjaars-welkom-in-het-hok 

dag opnieuw worden georganiseerd. Ook heeft bestuur Geul een introductieweek ingepland 

aan het begin van komend schooljaar waarin we actief mee willen doen om naast hen die mee 

waren op introkamp nog meer eerstejaars te ontmoeten. Ook de themahokdagen willen we 

opnieuw plaats laten vinden. Deze bleken een succes afgelopen jaar en zijn behalve een goede 

manier om eerstejaars een reden te geven het hok eens te bezoeken ook een fijne manier om 

onze eerste hokdagen af te trappen. We vinden het belangrijk dat we eerstejaars in het hok 

actief betrekken bij gesprekken en hopen hen op deze manier snel zich comfortabel in de 

vereniging te laten voelen.  

 

Daarnaast leek het ons een goed idee om de nieuw opgerichte leesclub boeken te laten lezen 

die aansluiten bij de lesstof van Geschiedenis van de Filosofie I. Om activiteiten wat 

toegankelijker te maken voor eerstejaars zullen we ook de promotie anders vormgeven. Dit 

wordt toegelicht in het kopje hieronder.  

 

3.2 Promotie 

Afgelopen jaren is gebleken dat steeds minder leden van de FUF nog een Facebookaccount 

hebben. Zeker de eerstejaars zijn meer te vinden op Instagram. Vandaar dat we komend jaar 

activiteiten niet slechts via Facebook, de weekmail en de Whatsappgroep zullen promoten 

maar ook door gebruik te maken van het instagramaccount van de FUF. Uiteraard moet dit 

anders aangepakt worden dan Facebookpromotie aangezien leden niet specifiek uitgenodigd 

kunnen worden voor activiteiten. Het zal meer via regelmatig posten en een geupdate 

instastory gebeuren. Om te beginnen zijn we van plan ongeveer twee weken van tevoren een 

soort promotiepost te maken voor specifieke activiteiten en vervolgens herinneringen. We 

hopen hiermee het bijwonen van activiteiten meer toegankelijk te maken voor de eerstejaars 

die geen Facebookaccount bezitten. Daarnaast hopen we oudere FUF leden die mogelijk wat 

minder actief zijn vanwege eenzelfde reden zo ook beter te kunnen bereiken.  

 

Daarnaast hebben we besloten het FUF instagramaccount privé te houden en er slechts FUF-

leden of goede kennissen van de FUF (denk aan zusterverenigingen of onze buren als Albion) 

mee te volgen in verband met privacy van alle leden. De privacyverklaring zoals die nu 

bestaat, beslaat niet echt Instagram als medium en het gebruik van beeldmateriaal van FUF-

leden erop. We zijn aan het overwegen de privacyverklaring aan te passen en opnieuw naar 

alle leden te sturen. Voordat we deze beslissing maken zullen we via de kanalen van de 

universiteit hier juridisch advies over inwinnen.  
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3.3 Anarchiecie 

We gaan dit jaar een nieuwe groep in leven roepen. Het gaat hierbij om de 

Anarchiecommissie. Deze  groep is op basis van inschrijving. De groep krijgt geen taken of 

budget toegeschreven en ieder groepslid zal de functie ‘algemeen lid’ hebben. Het doel 

hiervan is om te kijken waar deze groep mee komt gedurende het jaar. Als de groep aan het 

einde van het jaar als geslaagd geacht wordt, is het mogelijk om die volgend jaar door te 

zetten. Of de groep geslaagd is of niet en of deze doorgezet wordt is aan het volgende bestuur 

der FUF. Om te voorkomen dat de Anarchiecommissie leden afsnoept van commissies is het 

ons plan deze groep pas te vullen nadat de commissiemarkt is geweest en de meeste 

commissies zijn opgesteld. 

 

3.4 Initiatievenbeleid   

Dit bestuur wil eigen initiatieven van FUF-leden meer stimuleren. Gezien het feit dat nooit 

iedereen in elke commissie zit, is het vanzelfsprekend dat niet al de potentiële succesvolle 

ideeën worden uitgewerkt, alle interesses worden gehoord en alle talenten worden benut. 

Daarom willen wij de mogelijkheid tot het starten van eigen initiatieven door FUF-leden ten 

volste stimuleren en ondersteunen. Wij zullen dit doen door effectief meer geld in de 

initatievenpot te begroten; dit zullen we doen door een post - het bedankje voor de leraren van 

de lescommissie - die standaard uit de initiatieven pot gefinancierd werd apart te begroten. 

Hierdoor zal er netto meer geld beschikbaar zijn voor leuke initiatieven. Ook zullen we de 

mogelijkheid tot initiatiefneming vaker promoten en toegankelijker maken en leuke nieuwe 

initiatieven ten volste ondersteunen. Daarnaast geven wij de Dryadecommissie de doelstelling 

en verantwoordelijkheid om verdiepende initiatieven waar te maken (zie paragraaf 2.3).  
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4.Doelstellingen Extern 

 
4.1 Sponsoren  

Dit jaar gaan we weer op zoek naar nieuwe sponsoren voor de FUF. We gaan hiervoor echter 

geen gebruik maken van een sponsorcommissie. Onze commissaris extern zal zich persoonlijk 

bezig houden met het zoeken van sponsoren voor de FUF in het algemeen. Als er specifieke 

commissies zijn die sponsoren zoeken voor een activiteit dan kunnen zij daarvoor contact 

opnemen met de commissaris extern en dan zal hij samen met de penningmeester van de 

commissie de zoektocht voortzetten. Dit zal worden toegelicht door in de training van 

commissie penningmeesters die in het begin van het jaar verzorgd gaan worden (zie paragraaf 

6.2). Daarnaast zijn er voor het lustrum dit jaar meerdere sponsoren nodig, deze zullen 

gezocht worden door de commissie met behulp van onze commissaris extern. Dit ook omdat 

hij zelf in de lustrumcommissie plaats neemt en er op deze manier geen communicatie tussen 

commissies hoeft te zijn maar het binnen de lustrumcie zelf geregeld kan worden.  

 

4.2 De Filosoof 

De Filosoof is het blad voor de FUF en voor het departement Filosofie en Religiewetenschap 

van de Universiteit Utrecht. Vorig jaar was het voor De Filosoof lastig om evenveel uitgaven 

te publiceren als vorige jaren. Dit kwam onder andere door weinig redactieleden. Komend 

jaar willen we graag wat dichter met het tijdschrift samen werken en kijken welke steun we 

De Filosoof kunnen bieden vanuit de FUF. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de redactie 

aanvullen via een plekje voor De Filosoof op de commissiemarkt. 

 

4.3 Samenwerkingsverbanden 

De FUF heeft een aantal verenigingen waarmee zij in het verleden heeft samengewerkt. Dit 

gebeurde onder andere bij MUF en het symposium, maar het afgelopen jaar is er ook een 

Eftelingdag georganiseerd samen met Albion. Aangezien deze zeer geslaagd was gaan we 

proberen om soortgelijke kleinschalige activiteiten in meervoud te organiseren met 

verschillende verenigingen waaronder Albion. 

 

Met de verenigingen Babel en UHSK en het SVO heeft de FUF ook contact gehad. Dit pogen 

wij in stand te houden. Uiteraard zullen wij ook proberen om het contact met de verenigingen 

te verbeteren, maar ook met verenigingen waar we tot nu toe nog niet zo veel contact mee 

hebben gehad. Bovenop contact met deze verenigingen zullen wij ook het contact met 

alumnivereniging Autarkeia in stand houden. Wij hopen dat hieruit activiteiten zoals borrels 

en lezingen voortkomen. Wanneer en hoe deze plaats gaan vinden, zullen wij gedurende het 

jaar naar kijken. 

 

MUF is een weekend weg samen met andere filosofie-studieverenigingen. Dit word 

grotendeels geörganiseerd door STUFF, maar onze commissaris extern zal dit jaar ook 

deelnemen aan de vergaderingen voor de organisatie van dit evenement. Bovendien willen wij 

de promotie voor MUF dit jaar eerder en groter aanpakken. Het is een erg leuk evenement dus 

het zou erg leuk zijn om met veel FUF’ers aan te schuiven. 
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Het contract met café de Stichtse Taveerne in de Twijnstraat als stamkroeg zal behouden 

blijven. We hebben contact met hen opgenomen over de verplaatsing van de maandelijkse 

borrel en hier reageerden ze enthousiast op.  

 

Filosofisch café organiseert de FUF samen met Studium Generale en het Departement 

Filosofie. Hoewel we ons verheugen over het feit dat er veel bezoekers worden getrokken 

voor de evenementen, menen wij ook dat dit ten koste gaat van hun toegankelijkheid voor de 

filosofiestudent. Wij willen daarom de commissie steunen om te zoeken naar grotere locaties, 

opdat zowel het grote publiek als de filosofiestudenten van deze activiteit kunnen genieten. 

 

4.4 Website 

De website die we op dit moment hebben werkt doorgaans prima. Toch vinden we dat er een 

aantal dingen moet gebeuren. De site is af en toe langzaam, dus we gaan kijken of een wissel 

van webhost mogelijk is. Verder willen we proberen om nieuwe functionaliteiten toe te 

voegen. Het lijkt ons handig als er via de site ingeschreven kan worden voor activiteiten. Dit 

geeft een duidelijk overzicht van welke activiteiten eraan komen en zo weten FUF-leden altijd 

waar ze moeten zijn om zich ergens voor in te schrijven. Als laatste vinden we dat het design 

van de website vrij gedateerd is. We zullen dan ook kijken naar mogelijkheden voor een 

nieuw design.  

 

4.5 Vergaderhokken 

De vergaderhokken liggen er verwaarloosd bij. Wij vinden het belangrijk dat wij van de FUF, 

maar ook leden van andere verenigingen die in ons gebouw gehuisvest zijn, gewoon 

in  fatsoenlijk aangeklede en uitgeruste ruimtes kunnen vergaderen. We hebben hier geen geld 

voor begroot omdat we eerst gaan proberen samen met de andere verenigingen de universiteit 

te benaderen met de vraag of zij deze vergaderhokken willen opknappen. Mocht dit niet naar 

wens uitpakken, gaan we proberen om samen met de andere verenigingen een budget bij 

elkaar te harken zodat we het zelf in de hand kunnen nemen. Uiteraard mits hier toestemming 

voor is van het beheer. We zullen dus hoe dan ook contact opnemen met de betreffende 

verenigingen over dit onderwerp. 

 

4.6 Lescommissie 

De lescommissie is een commissie die zich inzet voor het geven van filosofielessen aan 

middelbare scholen. De leden van de commissie geven deze lessen niet zelf, maar zoeken 

FUF-leden om deze lessen te geven. Het is de taak van de commissie om de vraag naar deze 

lessen te peilen. Dit doet de commissie door contact te zoeken met middelbare scholen. De 

lessen hebben als doel leerlingen te enthousiasmeren over filosofie. Bovendien zorgen ze voor 

een extra bron van inkomsten voor de vereniging. Aan het eind van het jaar organiseert de 

commissie een bedankje voor alle FUF-leden die lessen hebben verzorgd. Er is dit jaar geld 

begroot om de eventuele reiskosten die FUF-leden hebben gemaakt om deze lessen te 

verzorgen te vergoeden. De commissie gaat dit jaar ook onderzoek doen naar de 

mogelijkheden om lessen te verzorgen op het basisonderwijs. Voor een vlekkeloze 
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communicatie tussen het bestuur en de commissie zal er een bestuurslid plaats nemen in deze 

commissie. 

 

4.7 De boekendeal 

De boekendeal is een service die we graag aanbieden aan de leden van de FUF. Het proces 

van boeken aanschaffen loopt echter niet altijd even gestroomlijnd. Om dit efficiënter te laten 

verlopen gaan we proberen een aantal veranderingen door te voeren. Als eerste gaan we 

proberen om eerder het groene licht te ontvangen van de docenten zodat we sneller aan de 

studystore door kunnen geven of het om dezelfde boeken als vorig jaar gaat of niet.  Hierdoor 

kunnen FUF-leden eerder hun boeken bestellen, en we zullen in de whatsappgroep of op 

instagram laten weten vanaf wanneer dit kan, zodat ook de bestellingen zelf vroeger geplaatst 

kunnen worden. Op deze manier hopen wij de kans dat boeken te laat binnenkomen te 

minimaliseren. 
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5. Doelstellingen Onderwijs 

 

5.1 Samenwerking Opleidingscommissie 

Omdat we geen commissaris onderwijs in dit bestuur hebben, achten wij het van groot belang 

goede samenwerking met de Opleidingscommissie aan te gaan. We staan open om hen te 

ondersteunen in mogelijke zaken betreffende de studie. Zo zullen we net als vorige jaren een 

jaarvertegenwoordiging opzetten om het evaluatieproces van vakken aan te vullen.  

 

Bovendien willen we samen met de Opleidingscommissie onderzoeken of er meer aandacht 

binnen de opleiding kan zijn voor persoonlijke ontwikkeling en perspectieven voor na de 

studie. Wij zelf zijn van plan om in het derde blok een evenement te organiseren voor 

filosofiestudenten om inspiratie op te doen voor hun toekomst. Dit zullen wij doen als 

aanvulling op de carriërenacht geesteswetenschappen, omdat daar weinig aandacht is voor 

specifiek filosofie. Het lijkt ons interessant om bijvoorbeeld journalisten of politici uit te 

nodigen die een studie filosofie hebben afgerond, om inzage te geven in hoe de studie 

bijdraagt aan hun huidige beroep. Het lijkt ons positief om zo een evenement samen met de 

Opleidingscommissie en het departement te organiseren, zodat het extra aandacht krijgt 

binnen de studie.  

 

5.2 Bijlessen 

Vanwege het succes van de bijlessen afgelopen jaar zullen wij deze voortzetten voor de 

vakken Logica en Filosofie van de Geest. De data van deze bijlessen zijn te vinden in de 

jaarplanning in de bijlagen. 

 

5.3 Paperfeedback 
In onze studie wordt veel belang gehecht aan papers schrijven en dat blijkt niet altijd even 

makkelijk te zijn. Bijlessen zijn ons inziens echter niet nodig omdat we vanuit de universiteit 

al veel instructies krijgen. Echter, het bedenken en helder naar voren brengen van een 

onderwerp blijft lastig. Aandacht voor het individuele schrijfproces op toegankelijke manier 

lijkt ons dan ook een goed idee. We willen een bijeenkomst organiseren waar FUF-leden 

samen kunnen komen om te brainstormen en feedback uit te wisselen. Dit zal gebeuren door 

middel van speeddates, een voorstelrondje of door mensen aan elkaar te koppelen, afhankelijk 

van waar behoefte aan is. Belangrijk is dat geïnventariseerd wordt waar men tegenaan loopt, 

zodat zowel eerstejaars als ouderejaars er iets aan hebben. Na afloop van de bijeenkomst 

kunnen eventuele vervolgafspraken worden gemaakt.  

 

Omdat deze activiteit zal plaatsvinden binnen de FUF en de meeste leden elkaar daardoor 

goed kennen, zal de drempel lager zijn om om hulp te vragen dan bij docenten of andere 

medestudenten. Bovendien zullen jaarlagen met elkaar vermengen, wat wij zien als een goede 

ontwikkeling. We zullen zorgen voor een aanmeldingsmogelijkheid die beschikbaar is voor 

elk FUF-lid. 
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5.4 Studiemiddagen 
De studiemiddagen zijn een succes gebleken en daarom zullen ook dit studiejaar telkens twee 

studiemiddagen plaatsvinden in de week voorafgaand aan de tentamens, dus acht in totaal.  
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6.Doelstellingen Financieel  

6.1 Kascommissie 

Wij als bestuur willen de penningmeester vier keer per jaar laten samenkomen met de 

kascommissie om op deze manier te zorgen voor een gezonde boekhouding. Hierdoor komen 

eventuele fouten of problemen snel aan het licht. 

6.2 Voorlichting penningmeesters 

Er is in de afgelopen jaren een vorm van voorlichting voor de penningmeesters van alle 

commissies georganiseerd, dit omdat er vaak onduidelijk was over de taken van een 

penningmeester binnen een commissie. Tijdens bestuur Pol werd hier een speciale middag 

voor georganiseerd, de opkomst was zeer gering. Tijdens bestuur Geul is er met alle 

penningmeesters een een-op-een-moment geweest waarin de taken en verantwoordelijkheden 

van een penningmeester kort werden besproken. Dit laatste lijkt ons de beste manier om de 

voorlichting van de penningmeester aan te pakken, en daarom zullen we dit doorzetten. 

6.3 Herbegroting 

In het afgelopen jaar is er op de HALV een herbegroting gepresenteerd. Dit zal dit jaar bij 

enige wijziging in de begroting weer gebeuren met als doel de algehele financiële gezondheid 

van de vereniging te waarborgen. 
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7. Doelstellingen Duurzaamheid 

Het afgelopen jaar heeft de Duurzaamheidscommissie activiteiten rondom duurzaamheid 

georganiseerd en oplossingen gezocht voor problemen die het bestuur constateerde. 

Halverwege het jaar kwam echter naar voren dat de commissie beter over kon gaan op een 

meer adviserende rol. In ons beleid willen we dit meenemen, maar we willen niet dat de 

commissie de geheelheid van haar uitvoerende taken kwijtraakt. Wij denken immers dat het 

actief opzoek gaan naar mogelijke problemen qua duurzaamheid en het organiseren van 

activiteiten daaromtrent uitstekend kan worden uitgevoerd door een commissie. Als naast het 

bestuur namelijk meerdere mensen actief bezig zijn met duurzaamheid zou dit meer 

mogelijkheden tot verduurzaming binnen onze vereniging kunnen opleveren. Wij behouden 

daarom de taak van de Duurzaamheidscommissie dat zij problemen vaststelt en oplossingen 

aandraagt. De commissie zal rapporten opstellen waarin hun vondsten gedeeld worden. De 

commissie zal samen met het bestuur oplossingen in de praktijk brengen.We zouden graag 

zien dat een aantal onderwerpen uitgedacht wordt door de commissie, namelijk het vervoer bij 

de studiereis en duurzamere merchandise. Hierbij moet worden gekeken naar de verschillende 

mogelijkheden en hoeveel deze uiteindelijk opleveren om het beleid effectief te verduurzamen 

te maken. Wij willen dat de adviezen gegrond zijn met stevige argumentatie en heldere 

berekeningen, opdat wij niet slechts symboolpolitiek zullen uitvoeren.   

De duurzaamheidscommissie hield zich afgelopen jaar ook bezig met bewustwording van 

milieuproblemen bij de FUF. Wij zien hier al grote verbetering in, iets wat onder andere te 

zien is in de verminderde vleesconsumptie. Het kan echter altijd beter, met name op andere 

gebieden van duurzaamheid. Daarom zien we graag dat de commissie wederom een 

themaweek organiseert. Een inhoudelijk evenement, dat plaats kan vinden in die themaweek, 

is bijvoorbeeld iets dat in samenwerking met het Green Office Utrecht kan worden 

georganiseerd. Dit is een platform voor studenten en werknemers van de universiteit waar 

duurzame ideeën worden gevormd en in de praktijk worden gebracht, met als doel de 

universiteit duurzamer te maken. In samenwerking met de commissie zullen wij contact met 

de Green Office Utrecht opnemen om samenwerking met hen te onderzoeken.  
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8. Persoonlijke Speerpunten 

8.1 Speerpunten Voorzitter   

 

Als voorzitter zal ik doen wat mijn taak mij gebiedt: voorzitten. Dit 

betekent in de eerste plaats natuurlijk het bijeenroepen, openen, 

coördineren en sluiten van de algemene ledenvergaderingen. 

Daarnaast is de voorzitter de eindverantwoordelijke voor het 

functioneren van de vereniging. Niet alleen in de vergaderingen, maar 

ook in de vereniging in het algemeen streef ik ernaar dat ieder persoon 

alle mogelijkheid te geven om zich optimaal te kunnen uiten.  

 

Naast het voorzitterschap zal ik ook plaatsnemen in de vernieuwde 

Dryadecommissie, in hoop deze commissie volgens een nieuwe weg 

in oude ere te doen laten herstellen. Ik geloof dat er veel potentie in zit 

om op een speciale manier interessant verdiepend beleid te schrijven.  

 

Daarnaast wil ik mij ook bezighouden met de rol die filosofie en geesteswetenschappen op de 

universiteit en in de maatschappij heeft en kijken of we daar ook aandacht aan kunnen geven 

binnen de FUF. Persoonlijk denk ik namelijk dat het eigenlijk iedere student 

geesteswetenschappen aangaat wat voor rol zij (later) toebedeeld krijgen in de samenleving. 

Het lijkt me interessant om naast mijn gewone taken bijvoorbeeld samen met de 

universiteitsraad, actiegroepen en dergelijke hieromtrent ook evenementen kunnen 

organiseren.  

 

Op hokdagen lijkt het me leuk om te kijken of er animo is om meer spelletjes te spelen, zowel 

kaart-, bord- en digitale spellen daarbij inbegrepen. Niet alleen denk ik namelijk dat dat een 

leuke tijdsbesteding is, het lijkt me ook een goede mogelijkheid voor FUF-leden om elkaar 

beter te leren kennen.  

 

Bovendien zal ik het contact met de OC aanhouden om er zo voor te zorgen dat de FUF een 

goede ondersteuning voor de opleiding kan bieden. 
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8.2 Speerpunten Secretaris  
 

Als secretaris zal ik het ledenbestand beheren, een groot deel van de 

bestuurlijke correspondentie verzorgen, zaaltjes regelen voor 

activiteiten en notuleren bij vergaderingen. Ook zal ik de weekmails 

versturen naar de leden. Hierin zal ik naast het benoemen van 

naderende activiteiten, een grappige, ontroerende en/of leerzame 

anekdote vertellen. Op die manier krijgen de mails mijn eigen 

invulling en is er elke week kleinschalig vermaak in je inbox te 

vinden.  

 

Naast deze vaste taken als secretaris zal ik me bezighouden met het 

verbeteren van het hok. Dit moet een plek zijn waar genoeg ruimte is 

voor FUF-leden, voor hun spullen en natuurlijk voor plezier. Ook zal 

ik helpen de vergaderhokken te verbeteren.  

 

Ik zal samen met Simon de leesgroep opzetten en eraan deelnemen. Ik hou van lezen en het 

lijkt me erg leuk om samen met andere FUF-leden in wat filosofisch werk te duiken. 

 

Ik zal ook de bijeenkomsten voor de paperfeedback organiseren. 

 

Bovendien zal ik wat meeloopdagen leiden en me op andere manieren inzetten om leden  

actief te maken bij de FUF. 
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8.3 Speerpunten Penningmeester   
 
Als penningmeester van de FUF is het mijn primaire taak om zorg te 

dragen voor de boekhouding van de vereniging. Dit betekent dat ik in 

eerste instantie een begroting voor al het geld van de vereniging dat 

dit jaar uitgegeven gaat worden. Hierin is duidelijk uiteengezet welk 

geld er binnenkomt en waaraan het er weer uitgaat. Het is hierin ook 

mijn taak om er voor te zorgen dat deze begroting nauwlettend wordt 

nageleefd. Om hiervoor te zorgen zal ik, naar het idee van mijn 

voorganger Aimée de Sévaux, een een-op-een-voorlichting voor alle 

penningmeester van alle commissies proberen te organiseren zodat 

zij goed op de hoogte zijn van de taken van een penningmeester en de 

potjes en subsidies waar ze eventueel aanspraak op kunnen maken. 

 

Ten tweede is het mijn taak om de al het in- en uitkomende geld zo 

nauwlettend en nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. Hierbij zal ik vier keer per jaar 

gecontroleerd worden door het financieel controlerende orgaan van de FUF, de kascommissie, 

om er op deze manier voor te zorgen dat het financieel goed blijft gaan met de FUF. 

 

Naast mijn taken en verantwoordelijkheden als penningmeester zal ik mij ook nog bezig 

houden met andere zaken. Zo ga ik dit jaar samen met secretaris Hannah een leesgroep 

opzetten en zal ik hier lid van worden. Ook zal ik plaatsnemen in de lescommissie.  
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8.4 Speerpunten Commissaris Intern  
 

Het voornaamste waar ik me als commissaris intern op wil richten 

dit jaar is het creëren van een gezellige, open sfeer binnen de FUF 

waarin iedereen zich thuis kan voelen. Ik heb een aantal taken als 

commissaris intern die me in staat stellen dit waar te maken. In wat 

volgt zal ik bespreken hoe ik mijn taken wil vervullen op zo’n 

manier dat ik het overkoepelende speerpunt van een fijne sfeer 

creëren kan bevorderen. 

 

Ik ben verantwoordelijk voor het samenstellen van de commissies, 

de jaarplanning opstellen en deze in het oog houden door het jaar 

heen en uiteindelijk activiteiten soepel laten verlopen. Om de 

commissies samen te stellen zal ik dit jaar weer een commissiemarkt 

organiseren. Ook zal ik aanwezig zijn bij elke eerste vergadering om 

de commissies te helpen opstarten. Persoonlijk contact met de 

commissies zal ik behouden door in groepsapps deel te nemen zodat ik makkelijk bereikbaar 

ben voor vragen. Op deze manier kan ik ook in de gaten houden of de jaarplanning nog in 

grote lijnen wordt gevolgd en mogelijk alternatieve data voor activiteiten adviseren. De 

jaarplanning zal ik ook updaten zodat iedereen op de hoogte kan zijn van wanneer welke 

activiteiten plaatsvinden.  

 

Een ander onderdeel van mijn taken is het beheren van de facebookpagina van de FUF om de 

activiteiten van commissies mee te promoten. Ik zal de teksten schrijven voor activiteiten en 

zorgen dat de evenementen in ieder geval twee weken van tevoren online staan. Ik wil me 

graag inzetten voor een hoge aanwezigheid bij activiteiten. Daarom is dit jaar besloten om 

meer gebruik te maken van Instagram als medium voor promotie. Dit hebben we besloten 

omdat steeds minder eerstejaars actief gebruik maken van Facebook. Ik zal dit jaar het 

account beheren met behulp van de rest van het bestuur. Ik zal hierbij streven naar een actief 

gebruik van het account en de verhaalfunctie. Op deze manier hoop ik FUF-leden die minder 

gebruik maken van facebook ook op de hoogte te kunnen brengen van activiteiten. 

 

Aangezien ik het erg belangrijk vind dat iedereen zich thuis voelt bij de FUF, wil ik ook mijn 

best doen het voor eerstejaars makkelijk te maken te integreren binnen de vereniging. Ik ben 

me er goed van bewust hoe belangrijk het is om als nieuwe student een plekje te hebben waar 

je je gewaardeerd en welkom voelt. Daarom vind ik het belangrijk dat we als bestuur een 

grote rol spelen in het welkom heten en integreren van nieuwe leden.  Ik ben afgelopen jaar in 

de introkampcommissie actief geweest en heb hierdoor al een boel van hen kunnen leren 

kennen tijdens het kamp. Daarnaast ben ik ook studentmentor komend collegejaar wat me de 

mogelijkheid geeft om goed in contact te staan met een deel van de eerstejaars. Op deze 

manieren hoop ik goed contact met nieuwe leden op te kunnen bouwen.  
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Ook hoop ik dat de verplaatsing van de maandelijkse borrel naar de tweede dinsdag van de 

maand maakt dat we goed bezochte borrels kunnen verzorgen doordat het minder samenvalt 

met tentamenweken.  

 

Tot slot hoop ik als lid van de lustrumcommissie een prachtige week vol feest neer te kunnen 

zetten waarin niet alleen de FUF als vereniging gevierd kan worden maar ook haar leden en 

het effect dat de FUF op onze de tijd op de universiteit heeft gehad.  
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8.5 Speerpunten Commissaris Extern  
 
Mijn taak als commissaris extern is onder andere om het contact 

buiten de vereniging te verzorgen. Dit houdt in dat ik andere 

verenigingen, bedrijven, de universiteit, scholen en andere instanties 

benader namens de FUF. In het bijzonder ga ik mij inzetten voor het 

laten opknappen van de vergaderhokken, het organiseren van MUF, 

het oplossen van problemen rond de boekendeal en het 

samenwerken met penningmeesters van commissies die een sponsor 

nodig hebben omdat ze hun ambitieuze plannen niet kunnen 

financieren. 

 

Ook zal ik plaatsnemen in de Anarchiecommissie, aangezien dit een 

van mijn ideeën was. Ik kijk vol nieuwsgierigheid uit naar wat we 

met deze groep gaan doen in het komende jaar. Verder ben ik lid van 

de Lustrumcommissie als commissaris aquisitie. 

 

Ik ga er ook voor zorgen dat Edward Zalta bedankt wordt, en dat we een cadeautje sturen naar 

Gerdien de Jong ter nagedachtenis van Adriaan Lamme en als bedankje voor de vele boeken 

die zij hebben gedoneerd aan de FUF. 

 

Als persoonlijk doel heb ik het zo soepel mogelijk laten verlopen van de verticale sociale 

integratie. In elke jaarlaag zitten leuke FUF-leden en daar kunnen de nieuwe eerstejaars wat 

mij betreft niet vroeg genoeg achter komen. 

 

Ook zal ik proberen om een wintersportreis samen met andere FUF-leden op poten te zetten. 

Dit is geen officiële FUF-activiteit, maar wel een activiteit met FUF’ers. Ik kijk er naar uit om 

met de FUF de berg af te gaan! 
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Nawoord 

 

Het is ons een eer dit beleidsplan aan u gepresenteerd te hebben. Wij hopen dat u het 

vertrouwen hebt in de gepresenteerde plannen en samen met ons er een mooi jaar voor de 

FUF van wilt maken. 

 

xxx 

 

Bestuur XXX 
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Bijlage I: Balans 

Balans per 04-09-2019  

Activa Passiva 
Liquide Middelen: Eigen Vermogen: 
                          Kas                                    €1.272,34                        Algemene Voorziening     €3.857,97 
                          Betaalrekening               €1.069,31                        Eigen Vermogen                €6.534,15 
                          Spaarrekening              €10.707,37 Openstaande Posten Per 12-09-2019  €2.301,34 
 Openstaande Posten Per 13-09-2019  €574,03 
Vaste Activa: Reserveringen: 
                          Inventaris                            €800,28                        Lustrum 2020                     €1.000,00 
Vlottende Activa:                         Oktoberfeest 2019               €300,00 
                          Debiteuren 2017-2018  €2.115,00                        Statuten                                 €100,00 
                          Debiteuren 2018-2019     €375,14 Vreemd Vermogen: 
                          Voorraad                             €89,455                        De Filosoof                         €1.761,41 
  
Totaal                                                      €16.428,90     Totaal                                                      €16.428,90 
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Bijlage II: Begroting 

 

Inkomsten   Uitgaven   

Restanten '18-'19 1550 Almanak 150 

Contributie 3580 ALV 100 

Bijdrage departement 2140 Bankkosten 320 

Stichtse Taveerne 300 Bedankje lessen 50 

Filosofielessen 850 Bestuurskleding 250 

Boekendeal 100 Bestuursvoorlichting 15 

Reserveringen Lustrum 1000 Borrels 70 

  
Commissieaftrap 100 

    Commissievoorlichting 15 

    Constitutieborrel 550 

    Contributie U-fonds 30 

    Contributie Vidius 45 

    Docentencafé 100 

    Dryadecommissie 400 

    Duurzaamheidscommissie 75 

    Eindejaarsbarbecue 250 

  
Familiedagcommissie 250 

    Feestcommissie 250 

    Hok herziening 100 

    Hokactiviteiten 140 

    Initiatievenpot 250 

    Introductieweek 100 

    Inventaris 60 

    Kerstdiner + feest 150 

    Kick-off-activiteit 250 

    Kookcommissie 150 
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Kroegentocht eerstejaars 100 

  
Lichaam- en Geestcommissie 250 

  
Liftcommissie 200 

  
Lustrum 1450 

  
Merchandise-commissie 20 

  
Midyearsuitje 350 

  
MUF 150 

  
Oktoberfeest 300 

  
Open podium 200 

  
Promotie 25 

  
Reiskosten leraren lescommissie 30 

  
Reservering statuten 50 

  
Sinterklaasactiviteit 30 

  
SVO Contributie 50 

  
Symposiumcommissie 600 

  
Toneelgroep 500 

  
Versuscommissie 75 

  
Website 65 

  
Onvoorzien (9,08%) 855 

Totaal 9520 Totaal 9520 
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Bijlage III: Commissielijst 

Commissie-, Groepen- en Collectievenlijst 

1. Commissies op basis van inschrijving 

Almanakcommissie: Deze commissie heeft als doel om aan het eind van ieder academisch 

jaar een almanak gecreëerd te hebben met een overzicht van het afgelopen jaar. Het boek kan 

gevuld worden door foto’s en reflecties van activiteiten te verzamelen door het jaar heen. De 

exacte invulling van de almanak is verder helemaal vrij. Tot de mogelijkheden behoren foto’s, 

columns, odes aan leden, reflecties op activiteiten, polls en anekdotes.1  

Dryadecommissie: Het doel van de Dryadecommissie is platformen bieden waarop studenten 

en docenten elkaar kunnen inspireren op filosofisch gebied. De stof die bij activiteiten van 

deze commissie centraal zal staan wijkt meestal af van de onderwerpen die aan bod komen bij 

colleges en zal meer aansluiten bij persoonlijke interesses. Een activiteit van de 

Dryadecommissie kan op een aantal verschillende manieren vorm worden gegeven, denk aan 

een socratisch gesprek maar ook mediums als literatuur en schilderen kunnen gebruikt 

worden. Dit jaar draait het binnen deze commissie om activiteiten te organiseren waarin op 

een creatieve manier filosofische inspiratie wordt gecreëerd.  Het jaarlijkse FilosoFestival is 

een van de evenementen die de Dryadecommissie organiseert. Op het festival worden 

sprekers uit verschillende disciplines uitgenodigd en ook is er vaak poëzie en muziek om van 

te genieten.        

 

De Dryadecommissie die dit jaar opgezet wordt zal één activiteit uit zichzelf organiseren en 

het liefst twee op initiatief van leden in het academisch jaar 2019-2020. Daarnaast organiseert 

de commissie een activiteit in het begin van 2020-2021, namelijk het filosofestival. 

Familiedagcommissie: De FUF organiseert eens in de twee jaar een familiedag. De 

Familiedagcommissie organiseert deze en is verantwoordelijk voor de begeleiding tijdens het 

evenement. FUF’ers kunnen op de familiedag hun ouders, broertjes, nichtjes en oudtantes 

kennis laten maken met de stad Utrecht, met de studie Filosofie en met de FUF. De 

commissie kan bijvoorbeeld een college van een docent laten plaatsvinden, een FUF’er wat 

laten vertellen over eigen ervaringen met de studie en de vereniging en/of een rondleiding 

door de stad geven en een drankje aanbieden op één van de bekende plekken voor FUF-leden. 

Feestcommissie: De Feestcommissie organiseert tijdens het collegejaar verschillende feesten 

waarop FUF’ers alle onrust uit hun lijf kunnen dansen. De feesten hebben meestal een 

passend thema krijgen zoals “De Vier Elementen” of ‘’Episch Ethisch 80’s’’. Het Diesfeest 

en het kerstfeest horen bij de feesten die jaarlijks georganiseerd worden door de 

Feestcommissie. Verder draagt de Feestcommissie standaard zorg voor het Oktoberfeest dat 

plaatsvindt in de maand oktober van het volgende jaar. Dit maakt dat de feestcommissie drie 

 
1 Omdat er van het collegejaar 2018-2019 geen almanak is, zou het fijn zijn om de twee collegejaren samen 
te voegen. 
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activiteiten organiseert waarvan twee in het collegejaar 2019-2020 en een in het 

daaropvolgende jaar. Sommige feesten zijn ook open voor niet-FUF’ers. 

Introductiecommissie: Het introductiekamp wordt georganiseerd en begeleid door de 

Introductiecommissie. De nieuwe eerstejaars zullen dankzij deze commissie en het prachtige 

kamp dat zij voor hen neerzetten kennismaken met de FUF! De Introductiecommissie wordt 

gevormd op basis van sollicitaties. 

Kookcommissie: De Kookcommissie is het koksteam van de FUF. De commissie draagt 

verantwoordelijkheid voor het avondeten bij het introductiekamp van de FUF en voor het 

jaarlijkse Docentendiner. Bij deze laatste activiteit worden docenten een avond lang culinair 

in de watten gelegd. Naast deze grote verantwoordelijkheden kent de Kookcommissie ook 

gezelligheid die gepaard gaat met de informele bijeenkomsten van de Kookcommissie waarin 

de leden voor elkaar koken. 

Lichaam- en Geestcommissie: Deze commissie is een hybride tussen de cultuur- en de 

sportcommissie. De Lichaam- en Geestcommissie stelt zichzelf ten doel om minimaal vijf (en 

maximaal acht) lichamelijk en geestelijk verrijkende activiteiten per academisch jaar te 

organiseren. De LG-commissie organiseert sportieve en culturele activiteiten, maar wordt ook 

aangespoord om anderszins ontspannende activiteiten te organiseren. Het is de bedoeling dat 

er door het jaar heen een afwisselend programma wordt aangeboden, waarin verschillende 

soorten activiteiten evenredig aan bod komen. Hierbij kan worden gedacht aan theater- of 

museumbezoeken, tekenmiddagen, schrijfworkshops, trampolinespringen, discozwemmen en 

D-sports. De Lichaam-en Geestcommissie organiseert dit collegejaar 5 activiteiten.  

Liftcommissie: Ieder jaar houdt de FUF een liftwedstrijd naar een nog onbekende 

bestemming. Het doel van het liften is om, voordat de nacht valt, liftend de locatie te 

bereiken. De rest van het weekend gaan we ons vermaken op deze mooie bestemming. De 

Liftcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de jaarlijkse liftwedstrijd. Dit jaar 

is het idee om de Liftcommissie twee activiteiten te laten organiseren: een in blok 3 en een in 

blok 1 van komend jaar.  

Merchandisecommissie: Deze commissie biedt FUF’ers de kans hun kledingkast uit te 

breiden met verschillende onmisbare items. Een vaste waarde is de kledinglijn: vesten, shirts, 

sokken, mutsen én ondergoed. Daarnaast laat de commissie haar creativiteit de vrije loop en 

komt meestal met een aantal ludieke artikelen, zoals boekenleggers, collegeblokken en 

pennen. 

Open-podiumcommissie: Deze commissie geeft FUF’ers en docenten de kans om hun vele 

talenten op de planken te brengen. Muziek is op deze avond een vaste waarde, maar ook 

poëzie, columns, cabaret en dans zijn welkom. Traditiegetrouw zal het bestuur op 

verschillende manieren een poging doen het publiek te betoveren. Dit jaar organiseert de 

Open-podiumcommissie geen bandjesavond meer wat betekent dat alle bandjes en muzikale 

acts ook van harte welkom zijn tijdens het open podium, zolang minstens één FUF-lid er 

onderdeel van uitmaakt. 
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Reiscommissie: De Reiscommissie neemt ons jaarlijks mee op studiereis naar de prachtigste 

plekken op deze aardbol. De commissie stippelt de reis voor de FUF-leden uit, zodat eenieder 

zich mee kan laten nemen langs de mooiste plekken van de reisbestemming. Rome, Praag, 

Edinburg, Ljubljana en Sicilië zijn bestemmingen die de afgelopen jaren aan bod zijn 

gekomen. Tijdens deze reis zullen studiegerelateerde activiteiten aan bod komen, zoals een 

lezing of een bezoek aan de geboorteplek van een plaatselijke filosoof. Daarnaast zal de 

reiscommissie ons de tijd en ruimte geven om op eigen houtje de stad te verkennen en te 

ontspannen. Een organisatorisch puntje: Na een FUF-reis wordt ernaar gestreefd meteen een 

nieuwe reiscommissie op te starten voor het volgende jaar, bestaande uit drie leden. Tijdens 

de commissie-inschrijvingen worden er, in samenwerking met de reiscommissie, nog twee 

leden aan de commissie toegevoegd. 

Symposiumcommissie: De Symposiumcommissie vormt de ruggengraat van verdiepende 

activiteiten binnen de FUF.  Afgelopen jaren organiseerde deze commissie slechts het 

jaarlijkse grote symposium. Dit jaar echter zullen er verschillende evenementen van 

verschillende grootte georganiseerd worden waarvan een met een andere vereniging samen. 

Het symposium richt zich op een onderwerp wat minder tot uiting komt in het standaard 

curriculum. Dit collegejaar zal de Symposiumcommissie drie activiteiten organiseren. 

Versuscommissie: De Versuscommissie organiseert drie keren per jaar een activiteit die draait 

om spreken en debatteren. De invulling hiervan is vrij. Voorbeelden zijn een socratisch 

gesprek of een vorm van debat. De nadruk bij deze commissie ligt op op een ontspannende en 

vermakelijke manier discussie voeren.  

 

2. Commissies op basis van uitnodiging 

Boekencommissie: De Boekencommissie geeft onze leden de mogelijkheid studieboeken aan 

te schaffen met korting. Dit jaar zal de commissaris extern van het bestuur het vormen van de 

Boekencommissie op zich nemen. 

Filosofisch Café-commissie: Elke tweede dinsdag van de maand, tussen september en mei, 

vindt het Filosofisch Café plaats in Café Hofman. Gasten reflecteren op actuele, 

maatschappelijke onderwerpen en discussiëren met de zaal, er is een prikkelende column en 

er is muziek. De Filosofisch Café-commissie organiseert de Filosofische Cafés in 

samenwerking met Studium Generale. 

Kascommissie: De penningmeester van het bestuur zal ondersteuning krijgen van deze 

commissie. Het is de taak van deze commissie en de penningmeester om de financiële 

gezondheid van de FUF te waarborgen. Deze commissie bestaat uit oud-penningmeesters en 

minstens uit één niet-oud-penningmeester. 

Lescommissie: De Lescommissie is verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de 

filosofielessen die worden gegeven op middelbare scholen. Nieuwe leden worden door de 

commissie zelf gevraagd om in de commissie plaats te nemen. 



30 
 

Sponsorcommissie: Om de vele activiteiten van de FUF nóg meer flair te geven stelt de 

Sponsorcommissie zich ten doel om extra vermogen in geld of in natura te vergaren. Het geld 

dat hiermee verkregen wordt, kan commissiegericht of voor de gehele FUF ingezet worden. 

Een voorbeeld van sponsoring is terug te zien in de sponsoring van de lustrumshirts uit 2015. 

 

3. Collectieven 

Dj-collectief: De leden van dit collectief stellen zich beschikbaar om op feesten en andere 

gelegenheden plaatjes te draaien zodat andere FUF’ers los kunnen gaan op deze muziek. Als 

dank voor hun inzet hoeven ze geen entree te betalen en hebben ze recht op twee gratis 

consumpties. 

Grafisch collectief: De leden van het grafisch collectief ontwerpen onder andere posters voor 

activiteiten als hier bij de commissies behoefte aan is. Ook andere dingen, zoals officiële 

uitnodigingen voor het bestuur, kunnen ontworpen worden door dit collectief. 

Hokcollectief: Als bestuursleden door incidentele omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn 

in het hok kan iemand uit het hokcollectief dit voor een dag of dagdeel overnemen. De 

voornaamste taken van de leden van het hokcollectief zijn het schoonhouden van het hok en 

het hok openen en/of sluiten. 

Programmeercollectief: Het programmeercollectief zal het bestuur ondersteunen bij alles wat 

te maken heeft met techniek. Het belangrijkste doel dat wij hiermee voor ogen hebben is de 

ondersteuning bij het onderhouden en verder vormgeven van de website. 

Tapcollectief: Het tapcollectief stelt zich beschikbaar om bardiensten te draaien op feestjes. 

Als bedankje krijgen ze gratis toegang tot het feest en twee gratis consumpties. 

 

4. Groepen 

Toneelgroep: Elk jaar (waar mogelijk) studeert de toneelgroep een stuk in dat vervolgens 

wordt opgevoerd. Iedereen die graag op of achter het podium staat, is welkom bij de 

toneelgroep. 

Anarchiecie: De invulling van deze groep is compleet vrij.  

Leesgroep: De leesgroep houdt zich bezig met het lezen van primaire filosofische werken. 

Elke blok wordt een boek gelezen en de groep komt regelmatig samen om het gelezen werk te 

bespreken. 

 

 



31 
 

Bijlage IV: Jaarplanning 

 

Periode 2: 11 november 2019 t/m 31 jan 2020   

Opmerkingen 
      

46 
 

wo 13 nov 
 

Maandelijkse borrel 
 

46 
 

vr 15 nov 
 

Lichaam-en-geest activiteit I 
 

47 
 

do 21 nov 
 

Docentencafé 
 

48 
 

do 28 nov 
 

Karaokeavond 
 

49 
 

di 3 dec  
 

Filosofisch Café: hoe (goed) ken jij jezelf? 
 

49 
 

wo 4 dec 
 

themahokdag: sinterklaas 
 

49 
 

do 5 dec 
 

Sinterfuf 
 

50 
 

wo 11 dec 
 

Maandelijkse borrel 
 

50 
 

do 12 dec 
 

Versusactiviteit I 
 

51 
 

di 17 dec 
 

Symposiumactiviteit I 
 

51 
 

do 19 dec 
 

Kerstdiner+feest 
 

52-1 
 

ma 23 dec - vr 3 jan. 
  

Kerstvakantie 

2 
 

di 7 jan  
 

Lichaam-en-geest activiteit II 
 

2 
 

wo 8 jan 
 

Maandelijkse borrel 
 

3 
 

di 14 jan 
 

Studiemiddag I 
 

3 
 

do 16 jan 
 

Filosofie van de Geest bijlesmiddag 
 

3 
 

vr 17 jan 
 

Studiemiddag II 
 

4 
 

ma 20 - 24 jan 
  

Tentamenweek 

5 
 

ma 27 - 31 jan 
  

Reflectieweek 

5 
 

vr 31 jan - 2 feb 
 

Mid Years Uitje 
 

Periode 1: 2 september 2019 t/m 9 november 2019   

Opmerkingen       

35 
 

wo 28 - 30 aug 
 

Introductiekamp 
 

36 
 

ma 2 - 6 sep 
 

Introductieweek eerstejaars 
 

36 
 

ma 2 sep 
 

Introductie faculteit, bijeenkomst tutorgroepen 
 

36 
 

wo 4 sep 
 

Pubquiz eerstejaars 
 

36 
 

do 5 sep  
 

De-Sjaars-Welkom-In-Het-Hok-Middag 
 

37 
 

wo 11 sep  
 

Wissel-ALV 
 

37 
 

wo 11 sep  
 

Maandelijkse borrel 
 

37 
 

do 12 - 18 sep 
 

Themahokdagen 
 

38 
 

vr 20 sep 
 

Kick-off-bbq 
 

39 
 

di 24 sep  
 

Commissiemarkt 
 

39 
 

za 28 - 29 sep 
 

Liftwedstrijd I 
 

40 
 

do 3 okt 
 

Kroegentocht eerstejaars 
 

41 
 

wo 9 okt 
 

Maandelijkse borrel 
 

41 
 

do 10 okt 
 

bingoavond 
 

42 
 

ma 14 okt 
 

Commissieaftrap 
 

42 
 

vr 18 okt 
 

Dryadeactiviteit: filosofestival 
 

43 
 

ma 21 okt 
 

Studiemiddag I 
 

43 
 

wo 23 okt 
 

Studiemiddag II 
 

44 
 

ma 28 okt. - vr 1 nov. 
  

Tentamenweek 

45 
 

ma 4 - 9 nov. 
  

Reflectieweek 

45 
 

ma 4 nov  
 

Oktoberfeest 
 

45 
 

di 5 nov 
 

Filosofisch Café: is technologie onze beste vriend?  
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Periode 3: 3 februari 2020 t/m 17 april 2020   

Opmerkingen       

6 
 

do 6 feb 
 

Versusactiviteit II 
 

7 
 

wo 12 feb 
 

Maandelijkse borrel 
 

8 
 

di 18 feb 
 

Perspectievenactiviteit 
 

8 
 

do 20 feb 
 

Dryade activiteit I 
 

9 
 

wo 26 feb 
 

Lichaam-en-geest activiteit III 
 

9 
 

za 29 feb - 1 mrt 
 

Liftwedstrijd II Onder voorbehoud 

10 
 

di 3 mrt 
 

Symposiumactiviteit II 
 

10 
 

vr 6 mrt 
 

Familiedag 
 

11 
 

wo 11 mrt 
 

Maandelijkse borrel 
 

11 
 

wo 11 mrt 
 

HALV 
 

11 
 

vr 13 mrt 
 

Bestuursvoorlichtig I 
 

12 
 

di 17 mrt 
 

Open podium 
 

12 
 

do 19 mrt 
 

Lichaam-en-geest activiteit IV 
 

13 
 

di 24 mrt 
 

Studiemiddag I 
 

13 
 

wo 25 mrt 
 

Logica bijlesmiddag 
 

13 
 

do 26 mrt 
 

Studiemiddag II 
 

14 
 

ma 30 mrt - vr 3 apr 
  

Tentamenweek 

14 
 

ma 1 apr 
 

Maandelijkse borrel 
 

15 
 

ma 6 - 10 apr 
  

Reflectieweek 

16 
 

 ma 13 - 17 apr 
 

Studiereis Onderwijsvrije-week 

Periode 4: 20 april 2020 t/m 26 juni 2020   

Opmerkingen 
      

18 
 

ma 27 apr - 1 mei 
 

Lustrumweek 
 

18 
 

vr 1 mei 
 

Diesfeest 
 

18 
 

za 2 mei 
 

Diespicknick 
 

19 
 

di 5 mei 
 

Bestuursvoorlichting II 
 

19 
 

do 7 mei 
 

Versusactiviteit III 
 

20 
 

di 12 mei 
 

Symposiumactiviteit III 
 

20 
 

wo 13 mei 
 

Maandelijkse borrel 
 

20 
 

do 14 mei 
 

Bingoavond 
 

21 
 

di 19 mei 
 

Docentencafé 
 

21 
 

za 23 - 24 mei 
 

MUF: Met Uitsluitend Filosofen 
 

22 
 

wo 27 mei 
 

Docentendiner 
 

23 
 

do 4 juni 
 

Lichaam-en-geest activiteit V 
 

24 
 

wo 10 jun  
 

Maandelijkse borrel 
 

25 
 

wo 10 juni 
 

Studiemiddag I 
 

26 
 

vr 12 juni 
 

Studiemiddag II 
 

25 
 

ma 15 juni - vr 19 juni 
  

Tentamenweek 

26 
 

ma 22 juni - vr 26 juni 
  

Reflectieweek 

26 
 

vr 26 juni 
 

Eindejaarsbbq 
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Periode 1: 2 september 2020 t/m 8 november 2021   

Opmerkingen 
      

35 
 

wo 26 - 28 aug 
 

Introductiekamp 
 

36 
 

ma 31 aug - 4 sep 
 

Introductieweek 
 

37 
 

wo 9 sep 
 

Wissel-ALV 
 

37 
 

vr 11 sep 
 

Dryadeactiviteit II: Filosofestival 
 

39 
 

za 26 -27 sep 
 

Liftwedstrijd 
 

45 
 

ma 2 november 
 

Oktoberfeest 
 


