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Voorwoord 
Geachte lezer, 
 
Afgelopen jaar is voor ons voorbij gevlogen. Het is inmiddels september 2019 en dat 
betekent dat ons bestuurjaar definitief tot een einde zal komen. Wij hebben als bestuur 
van deze prachtige vereniging niet alleen veel geleerd, maar ook enorm veel genoten. 
Daarvoor willen wij alle FUF’ers, oud-besturen, de RvA en alle andere mensen die hieraan 
hebben bijgedragen enorm bedanken.  
In dit verslag zullen wij reflecteren op hoe het afgelopen jaar van de FUF is verlopen 
waarbij we het format van ons beleidsplan aan zullen houden. Mocht u vragen, 
opmerkingen en/of toevoegingen op het jaarverslag hebben, krijgt u hier tijdens de 
algemene ledenvergadering van 11 september 2019 de gelegenheid voor. Veel leesplezier 
en hopelijk tot ziens op de ALV. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Ayco Geul   voorzitter 
Inez Tempels   secretaris 
Aimée de Sévaux  penningmeester 
Elbrich Lutgendorff  commissaris intern 
Daan Horstman  commissaris onderwijs  
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1 Doelstellingen Algemeen 
1.1 Actief Eerstejaarsbeleid 

Ons eerstejaarsbeleid heeft dit jaar goed uitgepakt. Er zijn veel eerstejaars actief en betrokken bij het 

reilen en zeilen van de FUF. Zoals al genoemd in ons halfjaarlijks verslag was de kroegentocht een 

succes en hebben de themahokdagen in het eerste en het tweede blok hun vruchten afgeworpen. 

Ook hebben we toen besloten de wekelijkse themahokdagen niet door te zetten in blok drie en blok 

vier. Dit is een prima beslissing geweest, het heeft niet gezorgd voor minder opkomst. Wel hebben 

we eens in de zoveel tijd nog een themahokdag georganiseerd, omdat daar tijd, ruimte en zin voor 

was. We hebben allemaal genoten van de (thema)hokdagen.  

Ons idee betreffende de introductieweek voor eerstejaars is verder uitgewerkt. Naast de Sjaars-

Welkom-In-Het-Hok-Dag organiseren we een pubquiz en waarschijnlijk een gratis lunch. Hierover is 

contact opgenomen met de bachelorcoördinator. Zij zal ervoor zorgen dat de eerstejaars hiervan op 

de hoogte zullen worden gebracht na de universitaire openingsactiviteiten. Zo bereiken wij ook de 

eerstejaars die niet aanwezig zijn op het introductiekamp.  

1.2 Promotie voor activiteiten 
We hebben ons beleid aangaande de promotie voor activiteiten doorgevoerd zoals omschreven in 

ons beleidsplan en ons halfjaarlijks verslag. Het krijtbord is gebruikt voor promotie door hierop 

wekelijks de activiteiten te vermelden. Bij activiteiten waar wij dat nodig vonden is er een poster 

ontworpen, bijvoorbeeld voor de voorstelling van de FUF-toneelgroep.  

1.3 Commissies  
In ons halfjaarlijks verslag zijn we op een aantal commissies en hun functioneren wat specifieker 

ingegaan. Dat zullen we nu weer doen. We gaan niet op alle commissies in omdat de meeste 

commissies goed functioneren. 

Ten eerste willen we ingaan op de familie- en vriendendagcommissie, omdat deze toevoeging van de 

commissie dit jaar is ontstaan. De vriendendag is geweest en was een succes. Er waren ruim 

voldoende aanmeldingen, de lezing van Maarten van Houte was interessant, het bowlen leuk en de 

rest van de avond, in onze stamkroeg de Stichtse Taveerne, gezellig. De commissie heeft de activiteit 

tot een goed einde gebracht.  

Ten tweede willen we een update geven over de dryadecommissie. De dryadecommissie werkt aan 

de laatste activiteit die de commissie zal organiseren. Deze zal plaatsvinden in week 37 plaatsvinden. 

Ten derde willen we onder de aandacht brengen dat de liftcommissie is opgezet. Met drie 

enthousiaste leden zijn de eerste vergaderingen van de commissie soepel verlopen en is de locatie al 

uitgezocht. We hebben er vertrouwen in dat de rest van de organisatie ook zo soepel zal verlopen en 

dat de liftwedstrijd een succes zal worden. 

Ten vierde is ook de lustrumcommissie opgezet. Voor de start van de zomervakantie is de commissie 

samen gekomen om de opzet van het lustrum door te spreken. We zijn ervan overtuigd dat het 

lustrum in goede banen zalen worden geleid door de enthousiaste commissie. Een van de kandidaat-

bestuursleden heeft ook plaatsgenomen in de commissie. Hierdoor is nauw contact tussen de 

commissie en het bestuur verzekerd. Dit lijkt ons prettig en stimulerend voor het proces.  
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1.4 Het FUF-hok 
Zoals ook in het halfjaarlijks verslag is gemeld, is er niet veel veranderd aan het FUF-hok. Dat is nog 

steeds het geval. Het hok is en blijft hoogstwaarschijnlijk het gezelligste kamertje op de universiteit. 

Onder ons beleid heeft de halfacht-regeling altijd gegolden. Op de Halfjaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering is hier nog over gesproken. Er werd toen gemeld dat men soms het gevoel had dat 

het bestuur het hok liever wilde sluiten, dan open wilde houden. Het is vanzelfsprekend dat wij als 

bestuur niemand dat gevoel hebben willen geven en dat we juist altijd open staan voor gezelligheid. 

We hebben getracht hier met meer tact mee om te gaan in de tweede helft van het jaar en naar ons 

idee is dat goed uitgepakt. Ook is er vanuit de leden aangegeven dat de hokcultuur van ‘series kijken’ 

niet altijd evenveel gewaardeerd werd. Dit omdat het voor sommige leden dan niet leuk is om in het 

hok te zitten, omdat de serie niet bevalt of er niet meegepraat kan worden. Ook dit hebben wij in 

acht genomen en naar ons idee hebben wij hier ook naar gehandeld.  
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2 Doelstellingen Verdiepend 
2.1 Symposium 

Dit jaar is het symposium in samenwerking met de studievereniging van Philosophy, Politics and 

Economics en Eureka georganiseerd. Deels met als doel banden op te zetten met de nieuwe bachelor 

PPE die destijds nog geen studievereniging had. In de commissie zaten 8 leden, 3 FUF’ers, 3 

Eurekanen en 2 PPE’ers. Vooraf wisten we dat het moeizamer zou gaan met zo veel leden in een 

commissie. Het vinden van vergadermomenten waarop iedereen kon lukte vaak niet. De commissie 

werkte daarom niet optimaal ondanks dat de leden wel gedreven waren.  Ook viel de datum voor ons 

onhandig. Precies in de tentamenweken en tussen de 3 FUF toneelvoorstellingen in. De opkomst was 

uiteindelijk niet heel hoog. De activiteiten op het symposium zelf werden wel goed ontvangen, het 

was een leuke invulling passend bij drie studieverenigingen. Banden met andere studieverenigingen 

zijn belangrijk en nuttig en het symposium is hier een goed voorbeeld van. Hopelijk kan PPE in te 

toekomst meer voor ons betekenen. Echter is een symposium organiseren met drie verenigingen in 

een gezamenlijke commissie erg lastig, dit raden wij dus in de toekomst af. 

2.2 Studie- en bijlesmiddagen 
Wij hebben er dit jaar voor gekozen om twee studiemiddagen per blok te organiseren. De opkomst 

was wisselend maar de gereserveerde studieruimte wordt gewaardeerd door de aanwezige 

studenten. De leden hoeven zo niet naar een plekje te zoeken in de al overvolle UB en kunnen in rust 

met mede filosofiestudenten studeren. Gezien de nihile moeite die het kost om een studiemiddag te 

organiseren lijkt twee per blok een geschikt aantal. 

 

Ook zijn er twee bijlesmiddagen georganiseerd. Een voor filosofie van de geest en een voor Logica 

voor filosofen. Bij filosofie van de geest konden de eerstejaars via een google form vragen insturen 

die dan behandeld werden tijdens de bijles. Tijdens de logica bijles zijn er oude tentamens 

doorgenomen met nadruk op de moeilijke opdrachten. Beide zijn goed bevallen maar er is ruimte 

voor verbetering. De opkomst was niet enorm. Of dit komt door hoe wij het hebben georganiseerd of 

dat de eerstejaars gewoon weinig interesse hadden in de bijles is moeilijk te zeggen. Toch blijven 

velen zeggen dat het moeilijke vakken zijn en als je dan een aantal studenten kan helpen is dat al 

genoeg. Aangezien dit de enige activiteiten zijn waar we als studievereniging ondersteuning bieden 

bij het halen van vakken lijkt het ons goed om deze er in te houden. 

2.3 Docentencafés  
Het geluk zit de docentencafes dit jaar niet mee. Ook het tweede docentencafe hebben we af 

moeten lasten vanwege persoonlijke omstandigheden van de docent. Er is weinig aan te doen als een 

docent op het laatste moment afzegt. We hadden contact met Annemarie Kalis en zij zou in blok 4 

een praatje gaan geven echter kwamen er persoonlijke omstandigheden tussen. Tijd om een tweede 

docent te zoeken was er niet. Uiteindelijk is er een spelletjesavond georganiseerd maar door 

tijdgebrek kon er weinig reclame gemaakt worden voor deze activiteit en dat resulteerde in weinig 

opkomst. Het bestuur vond het toch erg gezellig. 
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3 Doelstellingen Ontspannend 
3.1 Toneel 

Het toneelstuk is weer voorspoedig verlopen. Het was een mooi stuk en het werd goed bezocht. Ook 

de locatie was goed. Bij onze zoektocht naar een regisseur hebben we al iemand van de HKU 

gevonden die het toneelstuk van volgend jaar wil regisseren. Het is uiteraard aan het KB om eerst 

binnen de FUF te inventariseren of er animo is voor het regisseren en om eventueel nog iemand 

anders het toneelstuk te laten regisseren. We kijken ernaar uit en bedanken alle betrokkenen voor 

het afgelopen toneelstuk! 

3.2 Bandjesavond en open podium 
Het Open Podium werd goed bezocht en de Kargadoor was een hele goede locatie. We moedigen de 

volgende commissie aan om weer de Kargadoor te gebruiken als locatie. Daarnaast was het 

programma niet te vol, dus zouden de bandjesavond en het Open Podium wellicht ook weer op 

dezelfde avond plaats kunnen vinden. We laten dit over aan het volgende bestuur om te beslissen. 
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4 Doelstellingen Financieel 
4.1 Herbegroting 

Dit jaar hebben we besloten de begroting die we aan het begin van het jaar gemaakt hebben te 

herzien voor de Halfjaarlijkse Ledenvergadering. Dit wilden we doen omdat we merkten dat de FUF 

afgelopen jaren veel geld overhield aan het eind van het jaar omdat de plannen van commissies 

veranderen, kosten en inkomsten anders uitvallen ten opzichte van de aanvankelijke verwachtingen, 

activiteiten komen te vervallen, nieuwe activiteiten bijkomen, etc.  

 

De herbegroting is op de H-ALV goedgekeurd en van kracht gegaan. Hierdoor hebben een aantal 

commissies meer kunnen doen met hun activiteiten en hadden andere commissies minder nodig om 

dezelfde activiteiten te organiseren. Zoals je kan zien aan de eindafrekening is er dit jaar nog steeds 

relatief evenveel over als voorgaande jaren. Er waren een aantal commissies die hadden toegezegd 

het geld te gaan gebruiken waardoor wij het niet herverdeeld hebben en hier toch geen gebruik van 

hebben gemaakt. Ondanks dat dit zonde is, is dit helaas niet te voorkomen. Andere commissies waar 

wel extra geld aan is toebedeeld hebben hier wel gebruik van gemaakt. We zijn tevreden over het 

resultaat van de herbegroting. Er is zeker nog ruimte voor verbetering maar wij zijn van mening dat 

dit wel een stap vooruit is in de financiële gezondheid van de FUF. 

4.2 Contributie 
De FUF int elk jaar de contributie van haar leden. Zo ook dit jaar. Als er contributie wordt geïnd zijn er 

altijd een aantal leden bij wie deze geweigerd wordt, door bijvoorbeeld te weinig saldo, 

rekeningnummer gewijzigd zonder door te geven, wil geen lid meer zijn, etc. Dit jaar is de 

penningmeester achter deze mensen aangegaan en de rekening ingedoken en bleek dat er leden zijn 

die in sommige gevallen al 5 jaar geen incasso meer betalen maar niet uit het incasso- en 

ledenbestand gehaald zijn en van wie elk jaar nog incasso wordt geprobeerd te innen. Deze leden 

hebben we gemaild en bij gebrek aan reactie verwijderd uit het ledenbestand. De leden die nog wel 

lid zijn en willen zijn hebben inmiddels hun incasso betaald. De incasso en het ledenbestand zijn 

inmiddels weer up-to-date. 
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5 Doelstellingen Extern 
5.1 Website 

Afgelopen jaar heeft de FUF websites aan aantal vernieuwingen meegemaakt. Het is inmiddels beter 

bekend dat je kunt inloggen met je e-mailadres, waardoor het lidnummer niet meer relevant is voor 

een lid zelf. Een nummer minder om te hoeven onthouden. Ook hebben we een privacyverklaring 

opgesteld en op de website gezet wat verplicht is volgens de AVG-wet. Verder is de indeling van het 

hoofdmenu opnieuw ingedeeld met als doel dat het navigeren naar de webpagina’s logischer en 

overzichtelijker wordt. Tevens is het mogelijk nu om je via de website aan te melden voor de FUF, als 

toevoeging van het traditionele papieren inschrijfformulier wat hopelijk resulteert in een lagere 

drempel voor nieuwe leden om zich in te schrijven. Ook hebben we gekeken naar de mogelijkheden 

om de website en het ledenbestand te koppelen, maar hebben dit wegens veiligheidsredenen niet 

gedaan. 

Ook maken we sinds dit jaar gebruik van e-mailadressen vanuit de domeinnaam van de website, 

bijvoorbeeld ‘voorbeeld@fufxl.nl’. De nieuwe e-mailadressen van het bestuur zijn daarmee 

[functie]@fufxl.nl. Deze hebben we toegevoegd aan de Gmail accounts [functie].fuf@gmail.com. 

Hiermee hebben we de vertrouwde omgeving van Google behouden, zoals Gmail, Google Calendar, 

Google Drive en dergelijke, maar heeft het toch een professionelere uitstraling. Ook is het nu voor 

het bestuur mogelijk om nieuwe e-mailaccounts aan te maken voor commissies (bijvoorbeeld 

sportcommissie@fufxl.nl of cultuurcommissie@fufxl.nl) en worden verkeerd verstuurde mails 

automatisch doorgestuurd naar de secretaris. Wanneer iemand een mail verstuurd naar bijvoorbeeld 

typfuot@fufxl.nl komt deze mail aan bij de secretaris. We hebben deze nieuwe mogelijkheid voor e-

mailadressen startklaar meegegeven aan het kandidaat-bestuur, maar het is uiteraard aan hen om de 

keuze te maken hiervan gebruik van te maken of niet.  

5.2 Samenwerkingsverbanden 
Allereerst hebben we goed contact gehad met Autarkeia. Autarkeia is deel geweest van één van onze 

maandelijkse borrels, een aantal FUF’ers hebben deelgenomen aan de workshop programmeren en 

ook zijn er een aantal FUF’ers gespot op een lezing van Jan Vorstenbosch. We wilden graag nog een 

borrel met Autarkeia houden, maar dat is op het einde van het jaar niet meer gelukt. Wel hebben we 

contact gehad dat we dan aankomend jaar graag twee borrels samen wilden doen, zodat de band 

met Autarkeia goed blijft. 

Daarnaast hebben we veel contact gehad met de bachelorcoördinator Annemarie Kalis. Beide 

partijen willen graag meer docenten bij FUF-activiteiten zien, en dus zullen we beter samenwerken 

met het departement, bijvoorbeeld bij het oktoberfeest op maandag 2 november, die nu op de 

avond van de breekdag is voor de eerstejaars. 

Tevens is er nog steeds contact met het filosofisch café. Deze avonden zien we als een goede en 

leuke aanvulling van de studie. Aan het begin van het jaar heeft de commissie ons gevraagd om elke 

activiteit te blijven promoten. Dit hebben wij gedaan via de Facebook en we weekmail.  We hopen 

dat de animo voor het filosofisch café steeds zal blijven stijgen.  

Ook hebben we dit jaar geholpen bij de Utrechtse dag van de Filosofie van Studium Generale. Het 

was een leuke dag met een hoge opkomst. Het was leuk om te zien dat er zoveel mensen buiten onze 

studie om geïnteresseerd waren in filosofie en dat het tegelijkertijd ook nog interessant was voor 

filosofiestudenten. We hopen dat de samenwerking de volgende jaren stand houdt. 

mailto:voorbeeld@fufxl.nl
mailto:sportcommissie@fufxl.nl


9 

Het contact met de andere studieverenigingen is ook goed gegaan. MUF was weer erg gezellig, al 

vonden we het wel jammer dat er in verhouding veel meer STUFF’ers waren. Waarschijnlijk zal de 

FUF aankomend jaar weer helpen met de organisatie van MUF en we hopen dat het natuurlijk weer 

zo’n succes wordt. Daarnaast hebben we een gala en driftig georganiseerd met studieverenigingen 

van de Drift en zijn we naar de efteling geweest met Albion. We vonden het leuk om zo samen te 

werken en vinden het ook belangrijk, omdat je samen grotere dingen kunt organiseren dan alleen. 
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6 Doelstellingen Duurzaamheid 
6.1 Duurzaamheidscommissie  

Op de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering heeft de duurzaamheidscommissie gereflecteerd op 

hoe het eerste halfjaar is verlopen. Uit die reflectie bleek dat de commissie zelf ervoer dat het 

bestaan ervan niet per se nodig was. De georganiseerde activiteiten (themahokweek, samenwerking 

met The Green Office) zouden ook door het bestuur opgepakt kunnen worden. Ook zou er meer 

verantwoordelijkheid kunnen worden neergelegd bij de al bestaande commissies. Ten tweede werd 

geopperd dat duurzaamheid vervlochten moet zijn met het beleid van het bestuur, en dat door deze 

verwevenheid het bestaan van de commissie ook niet vanzelfsprekend hoeft te zijn. Zo zou het 

bestuur er dus bijvoorbeeld commissies op aan kunnen sturen om activiteiten rondom duurzaamheid 

te organiseren.  

Na deze reflectie is er een andere vorm voor de duurzaamheidscommissie naar voren gekomen. Dit 

omdat wij het wel erg belangrijk vinden dat duurzaamheid een besproken onderwerp blijft en omdat 

het bestaan van de commissie bewustzijn rondom het onderwerp met zich meebrengt. De andere 

vorm voor de duurzaamheidscommissie lijkt meer op die van een ‘denktank’. We hebben besloten de 

commissie meer in te willen zetten om concrete vraagstukken vanuit het bestuur te bespreken en te 

onderzoeken. Zo heeft de commissie in het afgelopen halfjaar onderzoek gedaan naar afval scheiden 

in het hok. Het resultaat hiervan heeft menig van jullie waarschijnlijk ook vernomen; er zijn nu 

verschillende afvalbakken voor verschillend afval in het hok. Ook heeft de commissie gekeken naar 

de mogelijkheid om groente en fruit van lokale boeren te distribueren aan de leden via het hok via 

het initiatief ‘De Groentetas’. Dit was helaas niet te organiseren met het bestaande budget. Tevens 

was het lastig in te schatten hoeveel groente en fruit er dan aangeschaft zou moeten worden.  

We zijn als bestuur wel blij met het bestaan van de duurzaamheidscommissie en hopen dat deze ook 

op deze manier zal voortbestaan. 

6.2 Overstappen van bank 
Op de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering heeft het Comité Banken Comparatie (opgericht op 

de H-ALV op 21 maart 2018) verslag uitgebracht van wat een ‘duurzame bank’ is en welke bank hier 

het best aan voldoet. Er is toen naar voren gekomen dat Triodos de meest duurzame bank is en dat 

deze bank ook het beste aansluit bij de FUF. De penningmeester heeft hierop volgend het eerste 

contact opgenomen met Triodos en onze overstap aangegeven bij de Rabobank, voor de zomer. De 

overgang is in deze zomer afgerond, met dank aan onze penningmeester. Vanaf dit jaar zijn we dus 

ook verduurzaamd qua bank!  

6.3 Andere stappen omtrent duurzaamheid 
Zoals in het halfjaarlijks verslag al genoemd, hebben we ook veel andere stappen gezet omtrent 

duurzaamheid. We zijn naar Krakau gereden in plaats van gevlogen, we hebben hardplastic borden- 

en bestek aangeschaft, we gooien zo min mogelijk voedsel weg (en geven aan wat er over is bij de 

leden als dit vers is, bewaren het in de voorraaddoos als het houdbaar is). Ook houden we bij wat we 

kopen en wordt dit genoteerd zodat er in de toekomst betere inschatting kunnen maken van wat er 

wordt gekocht. Er is een inventarisatielijst gekomen met herbruikbare voorwerpen voor activiteiten 

en afval wordt nu gescheiden in het hok. We gebruiken zo min mogelijk papier en eten zo vegetarisch 

als toegelaten wordt.   
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We zijn blij met de stappen die we hebben gezet en kijken over het algemeen positief terug op de 

duurzame veranderingen die de FUF dit jaar heeft doorgemaakt. We hopen dat eenieder van jullie 

deze veranderingen ook als positief hebben ervaren en dat de verduurzaming van de FUF wordt 

doorgezet door het nieuwe bestuur. 
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7 Persoonlijke Speerpunten 
7.1 Speerpunten Voorzitter 

Het einde van mijn bestuursjaar is nu bijna in zicht en daarom wil ik graag op dit mooie en leerzame 

jaar reflecteren.  

Het creëren van een soepele en prettige samenwerking binnen het bestuur zag ik altijd als een van 

mijn belangrijkste taken. Ik heb er goed over nagedacht hoe ik hier invulling aan wilde geven en ik 

ben enorm tevreden met het resultaat. Door op alle (bestuurs)activiteiten en gebeurtenissen te 

reflecteren werden frustraties al snel omgezet in verbeterpunten voor de volgende keer. Dit  

resulteerde in een hecht bestuur en een goede samenwerking waardoor bijna elke activiteit beter 

verliep dan de vorige. Verder heb ik tijdens vergaderingen mijn best gedaan om goed naar ieders 

mening te luisteren en alles mee te nemen. De actiepunten werden (bijna) altijd direct aangepakt en 

afgehandeld. Kortom,  de sfeer en communicatie binnen het bestuur was erg prettig en ik ben 

ontzettend tevreden hoe dit is verlopen.  

Verder zag ik het als een belangrijke taak om constant op de hoogte te blijven van alle bestuurstaken 

die moeten gebeuren en dat ze ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Daarom hield ik het hele jaar 

naast mijn persoonlijke agenda de FUF-activiteitenagenda en de FUF-bestuursagenda nauwkeurig bij. 

Hierdoor wist ik zeker dat ik niets over het hoofd zag en dat alles op tijd werd besproken op de 

bestuursvergaderingen. Tevens heb ik me beziggehouden met het verzamelen en structureren van 

alle belangrijke digitale documenten die het bestuur nodig heeft, zoals bestuurswitboeken (inclusief 

een nieuw voorzitterswitboek), commissiewitboeken, inschrijfformulieren, strippenkaarten, het HR, 

etc. Deze documenten heb ik gebundeld in een mapje ‘Bestuursoverdracht’ en zal worden 

meegegeven aan het komende bestuur. Ik hoop dat dit mapje ieder jaar wordt aangevuld en 

overgegeven aan het nieuwe bestuur. Ik ben erg tevreden hoe deze structuur mij hielp de grote 

lijnen te blijven zien en ik wil deze structuur graag voortzetten voor de rest van mijn leven.  

Naast mijn taken als voorzitter leek het me leuk om me bezig te houden met het vernieuwen van de 

website en het realiseren van een FUF wintersport. Bij het vernieuwen van de site moest ik er 

constant rekening mee houden dat de website onderhoudbaar blijft voor komende besturen die 

minder ervaring hebben met het onderhouden van websites. Zeker achter de schermen is de site een 

stuk schoner en overzichtelijker geworden. Het kiezen van een nieuw thema (een nieuwe layout) 

voor de site laat ik echter graag aan iemand anders over.  

De wintersport is er helaas niet van gekomen en dat vind ik erg jammer. Ik had mijn handen vol met 

andere taken en daardoor heb ik niet de gelegenheid gevonden om deze leuke extra ook op me te 

nemen. Ik hoop daarentegen nog heel graag een FUF wintersport mee te maken, dus mochten er de 

komende jaren plannen komen, hit me up! 
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7.2 Speerpunten Secretaris 
Tijd voor een laatste reflectie op mijn functioneren als secretaris van het afgelopen jaar. Als 

allereerste wil ik graag mededelen dat het me betreurt dat dit mijn laatste reflectie zal zijn. Ik ga het 

zeker missen om veel te mailen, leden in- en uit te schrijven en de weekmail te typen, hoe dat ook 

mag klinken. Het jaar is omgevlogen en het is een verdrietig feit dat we helaas al bij het einde ervan 

zijn aanbeland. Ik dank mezelf dat ik de keuze heb gemaakt om te solliciteren voor het bestuur, ik 

dank bestuur Pol voor het mij tot kandidaat-secretaris maken en ik dank mijn bestuur voor het 

geweldige jaar dat we samen hebben beleefd. Ik wist niet dat vergaderen zo leuk kon zijn (of zo lang 

kon duren), noch hoe bijzonder het voelt om zo open en eerlijk te zijn samen, vanaf het eerste 

moment tot aan het laatste.  

Er zijn een aantal taken die ieder jaar opnieuw onder de functie secretaris vallen. Hoe verder het jaar 

vorderde, hoe meer deze mij bevielen. Niet dat ik hier bij aanvang van het jaar niet al van genoot, 

maar het voelt goed om je dingen eigen te maken. Naar mijn inzien heb ik de taken ook goed 

uitgevoerd. Belangrijke post is besproken tijdens de bestuursvergaderingen, in- en uitschrijvingen zijn 

netjes verwerkt, lokalen zijn afgehuurd, de algemene correspondentie is tijdelijk afgehandeld, net als 

alle berichten met belangrijke informatie voor de leden. En het notuleren natuurlijk! Ik had geen idee 

dat het zo vermoeiend zou zijn om vier uur achter elkaar, volledig geconcentreerd, toetsen aan te 

raken met mijn vingertoppen om zo woordelijk over te nemen wat eenieder van jullie te zeggen had 

op de ledenvergaderingen. Mijn vader vond altijd al dat ik snel typte; nu heeft hij helemaal niks meer 

te zeggen.  

Vorig jaar is mijn voorgangster Cynthia op een heikel probleem gestuit. Dit betreft het ‘oud-leden 

incassoprobleem’. Even kort: er hebben oud-leden contributie betaald nadat zij al ‘uitgeschreven 

waren’. Het probleem lag in het feit dat op de inschrijfformulieren stond vermeld dat de secretaris 

van de FUF leden uitschrijft zodra zij geen filosofie of religiewetenschappen studeren, maar dat de 

secretaris geen weet heeft van wanneer iemand gestopt is met studeren. Aimée en ik hebben het 

document met alle informatie over dit probleem van Cynthia gekregen ven wij hebben zij die te 

bereiken waren terugbetaald, wanneer zij dit graag wilden. Het probleem is dus opgelost voor de 

gegadigden die bereikt zijn. Daarentegen zijn er nog steeds oud-leden die niet bereikt zijn en 

waarvoor nog steeds geld apart staat. We hebben hierover contact opgenomen met VIDIUS, 

aangezien we niet tot in de oneindigheid geld apart kunnen of willen houden. VIDIUS heeft ons toen 

gemeld dat de leden nog vijf jaar na het ontdekken van de onverschuldigde betaling recht op 

terugvordering van de onverschuldigde betaling hebben. We hopen dat het probleem zich aan de 

hand van de tijd zelf oplost.  

Het allerlaatste wat ik wil benoemen voordat ik mijn speerpunten afsluit is het schrijven van de 

weekmail. Volgens mij aardig geliefd onder de secretarissen, heb ik ook, heel soms met tegenzin, 

maar vaak met heel veel plezier ieder weekend de weekmail geschreven. Het was fijn omdat ik het 

gevoel had jullie allemaal te spreken en omdat ik er mijn hart kon luchten. Hopelijk hebben jullie er 

(een beetje) net zo van genoten als ik. Ik ga het missen, in ieder geval. 

Lief bestuur en lieve FUF, bedankt voor alles en tot nog heel vaak ziens. 
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7.3 Speerpunten Penningmeester 
Het is niet alleen tijd voor de laatste reflectie op het afgelopen jaar als penningmeester. Het is ook 

tijd om langzaam afscheid te gaan nemen van mijn collectie gespaarde bonnetjes, zakelijke bankpas 

(met mijn naam erop, is toch wel leuk) en ingeleverde initiatieven formulieren voor een 

vlammenwerpers, dartborden of vitaminepillen voor in het hok. 

Aan het begin van het jaar heb ik een begroting opgesteld. Op de helft van het jaar heb ik voor de H-

ALV een herbegroting opgesteld. Dit was nieuw en daardoor was het moeilijk om in te schatten waar 

er geld herverdeeld kon worden en waar niet. Ik ben wel blij dat ik het heb doorgezet en ik ben 

tevreden met het resultaat.  

Het contact met de penningmeesters is het hele jaar soepel verlopen. Tot in de vakantie aan toe 

kreeg ik facturen en bonnetjes doorgestuurd om alles goed af te ronden. 

Ondanks de technische problemen aan het begin van het jaar, is de boekhouding up-to-date, zijn alle, 

daardoor gemiste, afspraken met de kascommissie alsnog ingehaald en zijn alle debiteuren van 

voorgaande jaren weggewerkt. 

Ik heb dit jaar het penningmeester-witboek uitgebreid en aangevuld van 1,5 pagina naar 15 pagina’s. 

Ik hoop hiermee het penningmeesterschap levendig te houden en het enthousiasme voor deze 

functie voort te laten leven. 

Aan het begin van het jaar gaf ik aan de website te verdelen met Ayco. Aanvankelijk deed ik de foto’s 

en was ik betrokken bij het vernieuwen van de site. Op de helft van het jaar heeft Ayco dit volledig 

op zich genomen, omdat hij hier meer ideeën over had, veel ideeën had om de site toegankelijker te 

maken en dit beter onder de knie had. 

De toneelvoorstelling van afgelopen juni was een enorm succes. Maike Pijnappel heeft het samen 

met Daní fantastisch geregisseerd en dankzij Elbrich Lutgendorff was het haar en de make-up van 

iedereen flawless en was de styling fantastisch. 

Al mijn lieve collega-penningmeesters, jullie hebben het super gedaan, bedankt! 

Lieve FUF: ik ga jullie missen. Ook de mensen die ik 30 keer moest appen en 15 keer moest bellen 

voordat ze eindelijk betaalden. Misschien vooral jullie. Hoewel ik toch blij ben dat m’n 

telefoonrekening komend jaar een stuk lager zal uitvallen. 
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7.4 Speerpunten Commissaris Intern 
Het voelt alsof het jaar voorbij is gevlogen. En wat een activiteiten hebben we langs zien komen. Het 

is tijd om te reflecteren op dit fantastische jaar. 

Ik ben tevreden met het aantal nieuwe eerstejaars van afgelopen jaar. Het was weer een grote groep 

en vooral zij hebben de commissies ook opgevuld. Het is naar mijn mening belangrijk dat er veel 

eerstejaars actief zijn, omdat zij hopelijk ook de komende jaren nog actief zullen zijn. Ik heb het idee 

dat ik in mijn streven naar veel actieve eerstejaars de ouderejaars niet uit het oog verloren ben. Op 

MYU waren er veel ouderejaars mee, en ik hoop dat iedereen het gevoel heeft gehad dat ze bij mij 

terecht konden. 

De commissies waren voldoende gevuld en op een paar keer na hoefde ik me niet te mengen in de 

commissies. Er is helaas nog geen reiscommissie opgezet, maar ik heb er vertrouwen in dat er begin 

aankomend studiejaar zeker een reiscommissie bijeen zal komen.  Ik wil alle commissieleden 

bedanken voor het afgelopen jaar. Zonder jullie was het een leeg jaar geworden! 

Een van mijn doelen was dat er een hoge opkomst bij de activiteiten was. Dit was wisselvallig. Op 

MYU hadden we heel veel mensen bij ons, maar op sommige activiteiten waren er ook weinig leden 

aanwezig. Een aantal keren zou dit kunnen komen doordat de promotie niet lekker verliep. Ik was 

soms te laat met het aanmaken van een evenement. Ik heb het idee dat dit na de H-ALV beter 

verlopen is. Ik wil nog graag met de volgende Commissaris Intern overleggen over een promotieplan 

voor Instagram, zodat we nog meer leden kunnen bereiken. 

Ik ben ook tevreden over de samenwerking met andere verenigingen. Ik vond het jammer dat ik bijna 

elke keer ziek was op de dag van het evenement, zoals bij gala, driftig en MUF, maar toch heb ik het 

idee dat de FUF’ers er van genoten hebben.  

Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het afgelopen jaar. Het was fantastisch om jullie 

Commissaris Intern te mogen zijn. Ik vond het zo nu en dan erg zwaar, maar het was het allemaal 

waard. Ik heb heel veel geleerd wat ik voor altijd zal onthouden. Daarnaast wil ik mijn 

bestuursgenootjes bedanken voor alle mooie momenten samen en alle verschrikkelijk lange en leuke 

vergaderingen. Ik ga het missen. Ik hou van de FUF, en jullie zijn nog lang niet van mij af. 
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7.5 Speerpunten Commissaris Onderwijs 
Mijn jaar als commissaris onderwijs zit er al weer op. Het was een heel leuk en leerzaam jaar. Ik ben 

dit jaar niet tegen grote problemen aan gelopen als het gaat om de standaard 

verantwoordelijkheden van de commissaris onderwijs. Hier wil ik dan ook niet veel woorden over 

kwijt. Mochten hier wel vragen over zijn, dan hoor ik deze graag. 

De boekendeal is wel iets wat tijdens de H-ALV genoemd werd. De levering van boeken loopt nog 

steeds niet altijd soepel. Hier lijken verschillende redenen voor te zijn. In blok 4 hadden we 

problemen omdat de boeken van Kennis en Wetenschap eigenlijk alleen voor de Amerikaanse markt 

bedoeld zijn. Er wordt een nieuw contract opgesteld met Studystore begin dit jaar. Ik denk dat het 

handig is om daar te kijken wat mogelijk is. 

Een van mijn persoonlijke projecten was het opzetten van bijlesmiddagen voor de twee moeilijke 

vakken van het eerste jaar, filosofie van de geest en logica voor filosofen. Beide zijn naar mijn mening 

goed verlopen, alleen de opkomst kon hoger. Maar ik denk ook zeker dat er nog ruimte is voor 

verbetering. Deze twee vakken zullen niet snel uit het basispakket verdwijnen en er is dus de 

potentie om deze bijlessen jaarlijks te organiseren. In de toekomst zou er een lespakket gemaakt 

kunnen worden die jaarlijks verbeterd wordt. Zo worden de bijlessen professioneler wat hopelijk de 

effectiviteit van de bijles verhoogd. Dit betekent ook dat als deze bijlessen de komende jaren worden 

voortgezet, toekomstige studenten docenten niet van nul hoeven te beginnen met hun bijles.  

Als laatste een paar persoonlijke woorden over afgelopen jaar. Aan het begin van mijn bestuursjaar 

vertelde iedereen mij dat het een geweldig jaar zou worden. Maar het horen en het mee maken zijn 

twee totaal verschillende dingen. Jullie, de FUF, en mijn lieve bestuursgenootjes hebben dit allemaal 

mogelijk gemaakt en daarvoor ben ik zeer dankbaar. Woorden kunnen nooit beschrijven hoe erg ik 

genoten heb van dit jaar. Gelukkig heb ik nog wel een aantal jaartjes weg te slijten bij de FUF dus op 

naar nog meer goede herinneringen.  
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8 Nawoord 
Lieve lezer, 

Dat was het dan. Enorm bedankt. Bedankt voor dit prachtige jaar. We hebben veel gelachen, veel 

gehuild, veel vergaderd, veel in het hok gehangen, veel activiteiten bezocht en heel veel klokjes 

gedronken. Vele mooie herinneringen, vriendschappen en kwaliteiten opgebouwd en deze zullen we 

behouden voor het leven.  

Indien dit jaarverslag wordt goedgekeurd door de ALV betekent dat de definitieve detachering van 

ons, het negenentwintigste bestuur der FUF. Dit zal weer ruimte maken voor een nieuw en fris 

bestuur met enorm veel potentie.  

Nogmaals, enorm bedankt. Zonder jou was dit jaar nooit zo mooi en succesvol geweest. Dankjewel.  

Heel veel liefs en tot heel vaak ziens, 

FUF bestuur 29, 

Ayco Geul 

Inez Tempels 

Aimée de Sévaux 

Elbrich Lutgendorff 

Daan Horstman 
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Bijlage I: Balans 
Balans is per 04-09-2019 

  

Activa     Passiva    
Liquide Middelen    Eigen Vermogen    

 Kas  € 1.272,35   Algemene Voorziening € 3.857,97 

 Betaalrekening  € 1.069,31   Eigen Vermogen  € 6.534,15 

 Spaarrekening  € 10.707,37   

Openstaande Posten  
Per 12-09-2018 € 2.301,34 

Vaste Activa      

Openstaande Posten  
Per 13-09-2019 € 574,03 

 Inventaris  € 800,28  Reserveringen    
Vlottende 
Activa      Lustrum 2020  € 1.000,00 

 Debiteuren 2017-2018  € 2.115,00   Oktoberfeest 2019 € 300,00 

 Debiteuren 2018-2019  € 375,14   Statuten  € 100,00 

 Voorraad  € 89,45  Vreemd Vermogen   

      De Filosoof  € 1.761,41 

         
Totaal   € 16.428,90     € 16.428,90 
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Bijlage II: Eindafrekening  

Post Begroot Herbegroot 
Overige 
Inkomsten Debiteuren Uitgaven 

Saldo 
Afgesloten 

Saldo niet 
afgesloten 

Almanak € 150 € 150 € 0 € 0 € 0 € 150   

ALV € 150 € 130 € 0 € 0 € 130 € 0  

Bandjesavond € 250 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0  

Bankkosten € 320 € 320 € 0 € 0 € 214 € 106  

Bestuurskleding € 250 € 250 € 0 € 0 € 250 € 0  

Bestuursvoorlichting € 20 € 20 € 0 € 0 € 17 € 3  

Bingoavond € 0 € 0 € 32 € 0 € 20 € 12  

Borrels € 75 € 73 € 0 € 0 € 78 -€ 5  

Commissieaftrap € 150 € 144 € 0 € 0 € 144 € 0  

Commissievoorlichting € 20 € 18 € 0 € 0 € 18 € 0  

Constitutieborrel € 600 € 538 € 0 € 0 € 538 € 0  

Contributie U-fonds € 30 € 30 € 0 € 0 € 30 € 0  

Contributie SVO € 50 € 50 € 0 € 0 € 50 € 0  

Contributie Vidius € 45 € 45 € 0 € 0 € 45 € 0  

Dies € 200 € 200 € 159 € 0 € 359 € 0  

Docentencafé € 100 € 60 € 0 € 0 € 60 € 0  

Dryadecommissie € 400 € 400 € 0 € 0 € 6 € 394  

Duurzaamheidscommissie € 75 € 100 € 0 € 0 € 17 € 83  

Eindejaarsbarbecue € 250 € 250 € 260 € 0 € 453 € 57  

Feestcommissie € 250 € 200 € 0 € 0 € 172 € 28  

Hokactiviteiten € 100 € 120 € 0 € 0 € 90 € 0 € 30 

Initiatievenpot € 200  € 0 € 0 € 168 € 32  

Introductieweek € 100 € 100 € 0 € 0 € 0 € 0 € 100 

Inventaris € 50 € 70 € 0 € 0 € 44 € 26  

Kerstdiner + Feest € 150 € 30 € 496 € 0 € 646 € 0  

Kick-Off Activiteit € 250 € 250 € 170 € 0 € 420 € 0  

Kookcommissie € 150 € 150 € 98 € 0 € 218 € 31  

Kroegentocht € 60 € 47 € 100 € 0 € 147 € 0  
Lichaam- & 
Geestcommissie € 250 € 250 € 149 € 0 € 389 € 10  

Liftcommissie € 100 € 130 € 0 € 0 € 0 € 0 € 130 

Merchandisecommissie € 20 € 23 € 443 € 175 € 640 € 0  

Midyearsuitje € 300 € 300 € 2.141 € 206 € 2.647 € 0  

MUF € 150 € 150 € 0 € 0 € 0 € 0 € 150 

Open Podium € 250 € 350 € 0 € 0 € 189 € 161  

Oud-leden Probleem € 2.070 € 2.070 € 0 € 0 € 362 € 0 € 1.708 

Promotie € 25 € 200 € 0 € 0 € 10 € 25  
Reis Krakau € 0 € 0 € 10.500 € 0 € 10.119 € 0 € 381 

Reservering Lustrum € 250 € 250 € 0 € 0 € 250 € 0  
Reservering Oktoberfeest € 300 € 300 € 0 € 0 € 300 € 0  
Reservering Statuten € 50 € 50 € 0 € 0 € 50 € 0  



20 

Samenwerkingen € 0 € 0 € 554 € 15 € 561 € 9  
Sinterklaas € 20 € 17 € 0 € 0 € 17 € 0  
Sponsoring € 0 € 0 € 10 € 0 € 0 € 10  
Symposiumcommissie € 600 € 400 € 0 € 409 € 859 € 0 € 0 

Toneelgroep € 500 € 500 € 360 € 80 € 1.097 -€ 157  
Versuscommissie € 50 € 85 € 25 € 0 € 93 € 17  
Voorraad € 20 € 20 € 0 € 0 € 0 € 20  
Vriendendagcommissie € 300 € 234 € 0 € 0 € 234 € 0  
Website € 65 € 65 € 0 € 0 € 67 -€ 2  
Onvoorzien € 855 € 788 € 0 € 0 € 273 € 515  
Totaal € 10.620 € 9.925 € 15.498 € 884 € 22.489 € 1.526  
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Bijlage III: Activiteitenlogboek 
 

 Activiteit Datum Locatie Opkomst Opvallend 
1) De-Sjaars-Welkom-In-

Het-Hok-Middag 
Vr. 7 sep. 
’18  

‘t Hok Ca. 30. (20 
eerstejaars) 

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

2) Wissel-ALV Wo. 12 sep. 
‘18 

D25 0.05 40  

3) Maandelijkse borrel: 
Alles-mag-op-nieuw-
bestuur-woensdag 

Wo. 12 sep. 
‘18 

Stichtse 
Taveerne 

Ca. 20/25  

4) El’s Friese FUF Fuif Do. 13 sep.  
‘18 

‘t Hok 15  

5) Ayco’s Après Ski Musik Vr. 14 sep. 
‘18 

‘t Hok 15  

6) Maandag Daandag Ma. 17 sep. 
‘18 

‘t Hok 8  

7) Inez’ Ideeëndag Di. 18 sep. 
‘18 

‘t Hok 16  

8) Knutselatelier met 
Aimée 

Wo. 19 sep. 
‘18 

‘t Hok 20  

9) Kickoff-bbq Vr. 21 sep. 
‘18 

IBB Ca. 50 (16 
eerstejaars)  

Jasmijn, veel 
dank voor het 
openstellen 
van je huis!  
 
Tovenaarsspel 
gewonnen 
door Floris. 
 
Ondanks het 
slechte weer 
was het zeer 
geslaagd! 

10) Commissiemarkt Di. 25 sep. 
‘18 

D25 0.03 Ca. 25 Bedankt voor 
alle mensen 
die mee 
hebben 
geholpen! 

11) Dryadeactiviteit: Tuin 
van Epicurus 

Vr. 28 sep. 
‘18 

JKH 2-3 0.21 12  

12) Bingoavond Wo. 2 okt. 
‘18 

D25 0.01 10 Filip had twee 
keer bingo. 
Maike, Richard 
en Anne 
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hadden ook 
een keer 
bingo. 

13) Kroegentocht Do. 4 okt. 
‘18 

Café de 
Stadsgenoot, 
Cafe ’t 
Pandje, Café 
Otje, Kafé 
België en 
Stichtse 
Taveerne 

13 (6 
eerstejaars) 

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

14) Filosofisch café: Wat 
als... 

Di. 9 okt. ‘18 Hofman Café 7 Marlon 
bedankt voor 
de column! 

15) Commissieaftrap Ma. 15 okt. 
‘18 

Ravellaan 1, 
Utrecht 

18 Bedankt Daan 
voor het 
openstellen 
van je huis! 

16) Studiemiddag I Wo. 24 okt. 
‘18 

D23 1.06 15  

17) Maandelijkse borrel: 
Drink je Grote 
Depressie weg 

Wo. 24 okt. 
‘18 

De Stichtse 
Taveerne 

11  

18) Studiemiddag II Vr. 26 okt. 
‘18 

KNG80 0.07 3  

19) Oktoberfeest: The Four 
Elements 

Ma. 5 nov. 
‘18 

UMTC 51 (23 
eerstejaars)  

Veel 
ouderejaars en 
docenten 
aanwezig 

20) Filosofisch café: The 
truth is out there 

Di. 13 nov. 
‘18 

Hofman Café 7 Bedankt 
Elbrich voor de 
column! 

21) Lichaam&Geestactivite
it: Apenkooien 

Do. 15 nov. 
‘18 

Schoolplein 6, 
Utrecht 

15  

21) Docentencafé: Dascha 
Düring over China 

Ma. 19 nov. 
‘18 

KNG20 Foyer - Vervallen 
wegens 
persoonlijke 
omstandighed
en, Daan en 
Simon bedankt 
voor de 
columns! 

22) Bekendmaking FUF-
reis 

Wo. 21 nov. 
‘18 

D25 0.05 14 We gaan naar 
Krakau! 

23) Maandelijkse borrel: 
Click Clack Klok 

Wo. 21 nov. 
‘18 

De Stichtse 
Taveerne 

13  
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24) Versusactiviteit: 
Tussen Debat en 
Drama 

Di. 27 nov. 
‘18 

D23 0.03 12  

25) Christmas Movie Night Do. 29 nov. 
‘18 

‘t Hok 10 Bedankt 
Berenike voor 
het 
organiseren 
van deze 
filmavond! 

26) Sinterklaas in het hok Wo. 5 dec. 
‘18 

‘t Hok 11 Bedankt Inez 
voor de mooie 
gedichtjes in 
de bootjes 

27) SinterFUF Wo. 5 dec. 
‘18 

Ravellaan 1, 
Utrecht 

9 Bedankt Daan 
voor het 
openstellen 
van je huis! 

28) Maandelijkse borrel: 
Borrelen met 
Oudtarkeia 

Wo. 12 dec. 
‘18 

De Stichtse 
Taveerne 

19  

29) Informatiebijeenkomst 
Toneel 

Di. 18 dec. 
‘18 

ICU 
Descartesgeb
ouw 1.05 

5 Het stuk wordt 
‘12 angry men’ 
geregisseerd 
door Maike 
Pijnappel 

30) Kerstdiner Wo. 19 dec. 
‘18 

Baracuda: 
Verlengde 
Hoogravense
weg 25  

40 Bedankt 
kookcie voor 
het fantastisch 
lekkere diner 

31) Kerstfeest  Wo. 19 dec. 
‘18 

Baracuda:Verl
engde 
Hoogravense
weg 25  

Ca. 60 Bedankt 
feestcie voor 
het geweldige 
feest  

32) Themahokdag: Het is 
Kerst Man 

Vr. 21 dec. 
‘18 

‘t Hok 6  

33) Themahokdag: Recycle 
knutseldag 

Ma. 7 jan. 
‘19  

‘t Hok 5  

34) Themahokdag: 
Mokken schilderen 

Di. 8 jan. ‘19 ‘t Hok 21  

35) Themahokdag: 
Veganistische hapjes 
proeven 

Wo. 9 jan. 
‘19 

‘t Hok 11  

36) Themahokdag: 
Kledingruil 

Do. 10 jan. 
‘19 

‘t Hok 15  

39) Themahokdag: 
Nietsdag 

Vr. 11 jan. 
‘19 

‘t Hok 2  

40) Studiemiddag 1 Blok 2 Di. 15 jan. 
‘19 

D13 0.03 8  

41) Maandelijkse borrel: 
Vol Voornemens 

Wo. 16 jan. 
‘19 

Stichtse 
Taveerne 

24  
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42) Filosofie van de Geest 
bijlesmiddag 

Vr. 18 jan. 
‘19 

D23 2.07 7 Bedankt Lars 
voor het geven 
van de bijles! 

43) Studiemiddag 2 Blok 2 Vr. 18 jan. 
‘19 

KNG80 0.07 0  

44) Lichaam&Geestactivite
it: Schaatsen 

Wo. 30 jan. 
‘19 

Softijs: 
Mississippidr
eef 151 

19  

46) MidYearsUitje: Back to 
the FUFture 

Vr. 1 feb. ‘19 
- Zo. 3 feb. 
‘19  

De Hooge 
Haer in 
Dwingeloo 

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

47) Versusactivteit: tussen 
Onderhuren en 
Kutburen 

Do. 7 feb. 
‘19 

D25 1.03 19  

48) Filosofisch café: Utopia Di. 12 feb. 
‘19 

Hofman Café 8  

49) Maandelijkse borrel: 
RiRi’s Birthday 

Wo. 20 feb. 
‘19 

Stichtse 
Taveerne 

19  

50) Dryadeactiviteit: Clint 
Verdonschot over 
Jacques Rancière 

Do. 28 feb.  
‘19 

D21 0.03 8  

51) Lichaam&Geestactivite
it: Jelmers verjaardag 
filmavond 

Wo. 6 mrt. 
‘19 

‘t Hok 18  

52) FUF Vriendendag Vr. 8 mrt. 
‘19 

JKH 15A 
K0.03 

33  

53) Filosofisch café: Van 
Postmodernisme naar 
Posttruth? 

Di. 12 mrt. 
‘19 

Hofman Café 5  

54) AbracaGala Wo. 13 mrt. 
‘19 

BASIS, 
Oudegracht 
aan de Werf 
97 

22 Bedankt  Émile 
voor het 
deelnemen 
aan de 
galacommissie 

55) Schaakwedstrijd Vr. 15 mrt. 
‘19 

KNG80 0.08 8 De eerste 
plaats werd 
gedeeld door 
Boet, Wouter 
en Ayco. 

56) Bestuursvoorlichting Ma. 18 mrt. 
‘19 

D21 0.06 4  

57) H-ALV Wo. 20 mrt. 
‘19 

D21 
Sweelinckzaal 

22  

58) Maandelijkseborrel: 
Naborrel H-ALV 

Wo. 20 mrt. 
‘19 

Stichtse 
Taveerne 

26  
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59) Studiemiddag 1 blok 3 Di. 26 mrt. 
‘19 

JKH2-3 0.19 10  

60) Studiemiddag 2 blok 3 Do. 28 mrt. 
‘19 

D23 2.06 6  

61) Logica bijlesmiddag Vr. 29 mrt. 
‘19 

D25 1.03 4 Bedankt Daan 
voor het geven 
van de bijles 

62) Utrechtse Dag van de 
Filosofie 

Zo. 7 apr. 
‘19 

Academiegeb
ouw 

10  

63) Efteling met Albion Di. 9 apr. ‘19 De Efteling 13  

64) Studiereis Krakau Za. 13 apr. 
‘19 - Za. 20 
apr. ‘19 

Krakau 28  

65) Maandelijkse borrel: 
Netflixende FUF’ers 

Wo. 24 apr. 
‘19 

De Stichtse 
Taveerne 

17  

66) Driftig: Pleaky Blinders Wo. 24 apr. 
‘19 

K-Sjot, 
Oudegracht 
155 

10 Bedankt 
iedereen die 
een dienst 
heeft gedraaid 

67) Bestuursvoorlichting Di. 30 apr. 
‘19 

D23 0.10 3  

68) Diesfeest: Episch 
Ethisch Eighties 

Wo. 1 mei 
‘19 

Bodytalk, 
Oudegracht 
64 

35  

69) Diespicknick Do. 1 mei 
‘19 

D21 2.07 Ca. 20  

70) Lichaam&Geestactiviti
eit: Kröller-Müller 
museum 

Vr. 3 mei ‘19 Kröller-Müller  
Museum, 
Otterlo 

11  

71) Docentendiner Wo. 8 mei 
‘19 

Pythagoraslaa
n 

15 Anne, bedankt 
voor het 
openstellen 
van je huis. 

72) Filosofisch café: Wat 
betekent autonoom 
leven? 

Di. 14 mei 
‘19 

Hofman Café 3 Bedankt 
Joshua, voor 
de collumn. 

73) BLV Wo. 15 mei 
‘19 

D25 2.01 12  

74) Maandelijkse borrel: 
Borrel voor Zambia 

Wo. 15 mei 
‘19 

De Stichtse 
Taveerne 

17  

75) MUF: Met Uitsluitend 
Filosofen 

Vr. 24 mei 
‘19 - Zo. 26 
mei ‘19 

Het Zwarte 
Veldje, 
Nunspeet 

11  

76) FUF Spelletjesavond Ma. 27 mei 
‘19 

KNG20 Foyer 5 (waarvan 4 
bestuur) 

 

77) FUF Open Podium Ma. 3 jun. 
‘19 

De 
Kargadoor, 
Oudegracht 
36 

Ca. 45 
FUF’ers 

Loes en Linde, 
bedankt voor 
het 
presenteren. 

78) Versusactiviteit: 
Tussen Netflix en Chill 

Do. 6 jun. 
‘19 

D25, 2.01 10 Team Daan en 
Emile wonnen 



26 

en team 
Aimée en 
Elbrich in het 
voorspelletje. 

79) Dryadeactiviteit: Sven 
Vitse over Georg 
Lukacs 

Ma. 10 jun. 
‘19 

D25, 2.01 6  

80) Maandelijkse borrel: 
Laatste Geulborrel 

Wo. 12 jun. 
‘19 

De Stichtse 
Taveerne 

23  

81) Studiemiddag 1 Blok 4 Wo. 12 jun. 
‘19 

D23, 2.12 3  

82) Studiemiddag 2 Blok 4 Vr. 14 jun. 
‘19 

D23, 2.07 5  

83) FUF Toneelstuk: Tien 
tegen éen 

Vr. 21 jun. 
‘19 & Zo. 23 
jun. ‘19 

De Berenkuil, 
Biltstraat 166 

Ca. 200 
bezoekers 

Maike, veel 
dank voor het 
regisseren. 

84) FUF Symposium: 
Creating Creativity 

Za. 22 jun. 
‘19 

Akademiethe
ater Utrecht, 
JKH 17 

22 (waarvan 
5 FUF’ers) 

 

85) Humanities League Do. 27 jun. 
‘19 

Lunetten Ca. 25 De FUF is 
tweede 
geworden. 

86) LIchaam&Geestactivite
it: Bierrun III 

Vr 28 jun. 
‘19 

Ina Boudier-
bakkerlaan te 
Utrecht 

13 Joost heeft 
gewonnen. 

87) Eindejaarsbbq Vr. 28 jun. 
‘19  

Griftpark 55  
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Bijlage IV: Jaarplanning  
 

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

Opmerkingen 

      

35  

wo 29 - 31 

aug.  Introductiekamp  

36  ma 3 sep.  Introductie faculteit  

36  vr 7 sep.  De-Sjaars-Welkom-In-Het-Hok-Middag  

37  di 11 sep.  Filosofisch café: Kiezen voor het einde  

37  wo 12 sep.  Wissel-ALV  

37  wo 12 sep.  

Maandelijkse borrel: Alles mag op nieuw-

bestuur-woensdag  

37  do 13 sep.  Themahokdag: FUF Friese Fuif  

37  vr 14 sep.  Themahokdag: Ayco's Après Ski Musik  

38  ma 17 sep.  Themahokdag: Maandag Daandag  

38  di 18 sep.  Themahokdag: Inez' Ideeëndag  

38  wo 19 sep.  Themahokdag: Knutselatelier met Aimée  

38  vr 21 sep.  Kick-off-bbq  

39  di 25 sep.  Commissiemarkt  

39  vr 28 sep.  Dryadeactiviteit: De Tuin van Epicurus  

40  di 2 okt.  Bingoavond  

41  do 4 okt.  Kroegentocht  

41  di 9 okt.  Filosofisch café: Wat Als…  

42  ma 15 okt.  Commissieaftrap  

43  wo 24 okt.  Studiemiddag I  

43  wo 24 okt.  

Maandelijkse borrel: Drink je Grote 

Depressie weg  

43  vr 26 okt.  Studiemiddag II  

44  

ma 29 okt. - 

vr 2 nov.   Tentamenweek 
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45  ma 5 nov.  Oktoberfeest: The Four Elements  

45  

ma 5 nov. - 

vr 9 nov.   Reflectieweek 

      

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

Opmerkingen 

      

46  di 13 nov.  Filosofisch café: The truth is out there  

46  do 15 nov.  Lichaam&Geestactiviteit: Apenkooien  

47  ma 19 nov.  Docentencafé: Dascha Düring over China Vervallen 

47  wo 21 nov.  Bekendmaking FUF studiereis  

47  wo 21 nov.  Maandelijkse borrel: click clack klok  

48  di 27 nov.  Versusactiviteit: Tussen debat en drama  

48  do 29 nov.  Christmas Movie Night  

49  wo 5 dec.  Themahokdag: Sinterklaas  

49  wo 5 dec.  Sinterfuf  

50  wo 12 dec.  

Maandelijkse borrel: Borrelen met 

Oudtarkeia 2e ipv 3e 

51  di 18 dec.  Informatiebijeenkomst Toneel  

51  wo 19 dec.  Kerstdiner+feest  

51  vr 21 dec.  Themahokdag: Het is Kerst Man  

52

-1  

ma 24 dec. - 

vr 4 jan.   Kerstvakantie 

2  

ma 7 jan. - 

vr. 11 jan.  Themahokweek: Duurzaamheid  

3  di 15 jan.  Studiemiddag I  

3  wo 16 jan.  Maandelijkse borrel: Vol voornemens  

3  vr 18 jan.  Filosofie van de Geest bijlesmiddag  

3  vr 18 jan.  Studiemiddag II  

4  

ma 21 jan. - 

vr 25 jan.   Tentamenweek 
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5  wo 30 jan.  Lichaam&Geestactiviteit: Schaatsen  

5  

ma 28 jan. - 

vr 1 feb.   Reflectieweek 

5  

vr 1 feb. - zo 

3 feb.  Mid Years Uitje  

      

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

Opmerkingen 

      

6  do 7 feb.  

Versusactiviteit: tussen Onderhuren en 

Kutburen  

7  di 12 feb.  Filosofisch café: Utopia  

8  wo 20 feb.  Maandelijkse borrel: RiRi's Birthday  

9  do. 28 feb.  

Dryadeactiviteit: Clint Verdonschot over 

Jacques Rancière  

10  wo 6 mrt.  

Lichaam&Geestactiviteit: Jelmers 

verjaardags filmavond  

10  vr 8 mrt.  FUF Vriendendag  

11  di 12 mrt.  

Filosofisch café: Van postmodernisme naar 

post-truth?  

11  wo 13 mrt.  AbracaGala  

11  vr 15 mrt.  Schaakwedstrijd  

12  ma 18 mrt.  Bestuursvoorlichting  

12  wo 20 mrt.  H-ALV  

12  wo 20 mrt.  Maandelijkse borrel: Naborrel H-ALV  

13  di 26 mrt.  Studiemiddag I  

13  do 28 mrt.  Studiemiddag II  

13  vr 29 mrt.  Logica bijlesmiddag  

14  

ma 1 apr. - 

vr 5 apr.   Tentamenweek 

14  zo 7 apr.  Utrechtse Dag van de Filosofie  

15  di 9 apr.  Efteling met Albion  
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15  

ma 8 apr. - 

vr 12 apr.   Reflectieweek 

16  

ma 15 apr. - 

zo 21 apr.  Studiereis: Krakau Onderwijsvrije-week 

      

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

 

Opmerkingen 

      

17  wo 24 apr.  Maandelijkse borrel: Netflixende FUF'ers 4e ipv 3e 

17  wo 24 apr.  Driftig: Peaky Blinders  

18  di 30 apr.  Bestuursvoorlichting  

18  wo 1 mei  Diesfeest: Episch Ethisch 80's  

18  do 2 mei  Diespicknick  

18  vr 3 mei  

Lichaam&Geestactiviteit: Kröller-Müller 

Museum  

19  wo 8 mei  Docentendiner  

20  di 14 mei  

Filosofisch café: Wat betekent autonoom 

leven?  

20  wo 15 mei  BLV  

20  wo 15 mei  Maandelijkse borrel: Borrel voor Zambia  

21  

vr 24 mei - 

zo 26 mei  MUF: Met Uitsluitend Filosofen  

22  ma 27 mei  FUF Spelletjesavond  

23  ma 3 jun.  FUF Open Podium  

23  do 6 jun.  Versusactiviteit: Tussen Netflix en Chill  

24  ma 10 jun.  

Dryadeactiviteit: Sven Vitse over Georg 

Lukács  

24  wo 12 juni  Maandelijkse borrel: Laatste Geulborrel 2e ipv 3e 

24  wo 12 juni  Studiemiddag I  

24  vr 14 juni  Studiemiddag II  

25  

ma 17 juni - 

vr 21 juni   Tentamenweek 
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25  

vr 21 juni & 

zo 23 juni  FUF Toneelstuk  

25  za 22 jun.  Symposium  

26  

ma 24 juni - 

vr 28 juni   Reflectieweek 

26  do 27 jun.  Humanities League  

26  vr 28 jun.  FUF Bierrun  

26  vr 28 juni  Eindejaarsbbq  

      

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

Opmerkingen 

      

35  

wo 28 aug. - 

vr 30 aug.  Introductiekamp  

36  2 sep.  Introductie faculteit  

36  

ma 2 sep. - 

vr 6 sep.  Introductieweek  

37  wo 11 sep.  Wissel-ALV  

37  vr 13 sep.  Dryadeactiviteit  

39  

vr 27 sep. - 

zo 29 sep.  Liftwedstrijd  

45  ma 4 nov.  Oktoberfeest  
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Bijlage V: Overzicht Boekenverkoop 

1 Overzicht eerste semester 
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2 Overzicht tweede semester 

 


