Beleidsplan

FUF-bestuur
2011-2012

Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van het tweeëntwintigste bestuur van de Faculteitsvereniging van
Utrechtse Filosofiestudenten (hierna: de FUF). In dit beleidsplan presenteren wij onze visie op het
komende bestuursjaar. De FUF is een kleine en actieve studievereniging die zo geworden is dankzij
een reorganisatie in het bestuursjaar 05/06.
Ons bestuur bestaat uit vijf leden waarvan er twee nog steeds filosofie studeren. Allen zijn in
september 2010 met de studie filosofie begonnen. Dat Rob, Eli en Charlotte als niet-filosofie
studenten dit jaar graag een functie in het FUF bestuur willen vervullen, geeft blijk van de liefde die
zij voor de FUF en haar leden voelen.
We zijn afgelopen jaar allemaal actief geweest binnen de FUF. We hebben in verschillende
commissies gezeten en we hebben samen alle activiteiten meegemaakt.
We hechten veel waarde aan de vele tradities die de FUF rijk is, maar denken tevens een frisse kijk te
hebben op de manier waarop we komend bestuursjaar gaan invullen. We staan open voor
vernieuwingen en aanvullingen. De inbreng en initiatieven van leden zijn dan ook zeer welkom.
We hopen dit jaar veel drukbezochte activiteiten, borrels en feestjes te organiseren daarom hebben
we ervoor gekozen ons tot één activiteit per week te beperken. We zijn het gezicht van de vereniging
en willen daarom zelf zo vaak mogelijk op de activiteiten, borrels en feestjes aanwezig zijn.
We hopen de eerstejaars vaak te mogen begroeten. We kunnen ons allemaal nog goed herinneren
hoe het was om als eerstejaars het FUF-hok binnen te lopen en we gaan er alles aan doen om hen
zich net zo welkom te laten voelen als wij destijds.
Wij hebben heel veel zin in komend jaar. Veel plezier met het lezen van ons beleidsplan en tot in het
FUF-hok,
Met vriendelijke groet,
Francien Ottenheym (Voorzitter)
Charlotte van Gruijthuijsen (Secretaris)
Tom Bouwman (Penningmeester)
Rob ter Haar (Commissaris Intern)
Eli de Smet (Commissaris Extern)

2 |FUF Beleidsplan 2011-2012

Inhoudsopgave
Inleiding

4

Beleid

5
1. Doelstellingen

5

1.1 Formeel

5

1.2 Informeel

5

1.3 Zakelijk Intern

7

1.4 Zakelijk Extern

7

2. Persoonlijke Speerpunten

9

2.1 Voorzitter

9

2.2 Secretaris

9

2.3 Penningmeester

10

2.4 Commissaris Intern

10

2.5 Commissaris Extern

10

Bijlage 1: Jaarplanning

12

Bijlage 2: Balans

14

Bijlage 3: Begroting

14

Bijlage 4: Commissies, Collectieven en Groepen

16

Bijlage 5: Externe contacten en contracten

18

3 |FUF Beleidsplan 2011-2012

Inleiding
Ons beleidsplan bestaat uit vier gezamenlijke doelstellingen en onze persoonlijke speerpunten. In de
gezamenlijke doelstellingen vindt u ons algemene beleid. In de persoonlijke speerpunten vindt u,
voor elk bestuurslid, een bondig stuk over de zaken waar het betreffende bestuurslid zich op wil
focussen. U vindt daar ook welk bestuurslid zich met welke organen buiten de vereniging bezig zal
gaan houden.
De gezamenlijke doelstellingen zijn onderverdeeld in informele, formele, zakelijke interne en
zakelijke externe doelstellingen.
Onder de informele doelstellingen vindt u onze doelstellingen op het gebied van de jaarplanning, het
FUF-hok en de meeste activiteiten.
De formele doelstellingen hebben betrekking op de studiegerelateerde facetten van de FUF. De
zakelijke interne doelstellingen hebben betrekking op de financiën binnen onze vereniging en de
zakelijke externe doelstellingen zetten onze financiële plannen met betrekking tot sponsoring en
subsidies uiteen.
Wij hebben, in tegenstelling tot voorgaand bestuur, onze zakelijke doelstellingen opgesplitst in
interne en externe zaken. Onze voornaamste reden hiervoor is de aanstelling van onze commissaris
extern.
Tot slot vindt u een aantal bijlages die van belang zijn voor de organisatie van het komende jaar,
zoals de jaarplanning, de begroting en de commissielijst.
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Beleid
1. Doelstellingen
Het doel van de FUF is, zoals in de statuten vermeld, het stimuleren van de zelfwerkzaamheid in de
wijsbegeerte van filosofiestudenten. Onze invulling hiervan is te vinden onder de formele
doelstellingen. In de loop der jaren heeft de FUF zich ontwikkeld tot meer dan een studieinhoudelijke
vereniging alleen en heeft het ook een sociaal karakter gekregen, de sociale doelstellingen staan
vermeld onder de noemer informele doelstellingen. De financiële en professionele doelstellingen zijn
verdeeld onder de posten zakelijk intern en zakelijk extern.
1.1 Formeel
Belangrijke aspecten van de FUF zijn natuurlijk de studiegerelateerde activiteiten zoals de fora, het
symposium en de studiereis. Ook de Philosophers’ Rally behoort tot deze categorie. Deze activiteiten
moeten worden gekoesterd en zullen dit jaar dan ook extra worden ondersteund en gepromoot. Dit
zullen wij ten eerste proberen te bereiken door de fora en het symposium op toegankelijke
tijdstippen te laten plaatsvinden zodat zowel vol- als deeltijdstudenten kunnen participeren. Ten
tweede streven wij naar diversiteit onder de dryadecommissieleden om hun activiteiten
toegankelijker te maken voor alle jaren. Tevens zal de de commissaris extern zich via de SSF inzetten
voor een geslaagde Philosophers’ Rally.
Een in de statuten vastgelegd onderdeel van de FUF zijn de studiegroepen. Deze zijn de laatste jaren
echter niet of nauwelijks van de grond gekomen. Een studiegroep moet ontstaan vanuit het initiatief
van een FUFlid. Wij als bestuur moedigen zulke, en andere studiegerelateerde initiatieven van harte
aan en zullen deze, mochten er zich studiegroepen aandienen, voorzien van een locatie en eten en
drinken voor de hok-prijs.
Het goede contact met docenten is altijd al de trots van de FUF geweest en wij willen deze traditie
graag voortzetten. Wij zullen ons bestuursjaar dan ook beginnen met een voorstelrondje. Het contact
met docenten ligt nu voornamelijk in handen van ouderejaars die binnenkort hun studie filosofie en
dus ook hun lidmaatschap bij de FUF zullen afronden. Het is daarom van belang dat er dit jaar nieuwe
contacten gelegd worden tussen docenten en jongere leden. Hier zullen wij als bestuur naast het
docentendiner nog een nader te bepalen activiteit voor organiseren.
Afgelopen bestuursjaar heeft de boekencommissie onder leiding van voormalig secretaris Linda
Eversteijn een boekencontract opgesteld met de Rooie Rat te Utrecht. Op basis van dit contract
kunnen wij onze leden studieboeken aanbieden tegen prijzen die lager zijn dan de nieuwprijs van
dezelfde uitgave bij bol.com. Verzendkosten zullen niet in rekening worden gebracht. Een
boekendeal via de FUF levert niet alleen veel voordeel op voor de leden van de FUF, maar ook voor
de docenten van ons departement. Zij geven enkele weken voor aanvang van ieder collegeblok de
titel(s) door van de boek(en) die zij tijdens hun cursus(sen) willen gebruiken. De boekencommissie,
onder leiding van secretaris Charlotte van Gruijthuijsen, regelt de boeken vervolgens. Hiermee
nemen wij onze docenten dus werk uit handen. Wij willen en zullen deze overeenkomst graag
voortzetten, maar blijven tevens op zoek naar nog betere en goedkopere opties.
1.2 Informeel
Op het informele gebied willen wij als bestuur zorgen voor zo veel mogelijk gezelligheid binnen de
FUF. We willen de leden, en vooral de eerstejaars leden, een net zo leuk jaar laten beleven al wij in
ons eerste jaar hebben gehad.
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Dit hopen we te bereiken door de commissies vrijheid te geven in de invulling van de activiteiten. Op
deze manier worden de activiteiten niet alleen vóór, maar ook door de leden georganiseerd. Binnen
de commissies streven wij naar een diversiteit tussen eerste- en ouderejaars waardoor de kwaliteit
van de activiteiten verhoogd kan worden.
De Commissaris Intern zal persoonlijk contact onderhouden met de voorzitters van de commissie,
om er voor te zorgen dat de commissies volgens de jaarplanning hun activiteiten organiseren. Ook zal
er na de activiteiten contact plaatsvinden tussen de Commissaris Intern en de voorzitter om de
activiteit te evalueren. Een kort verslag zal op de website en op Facebook te lezen zijn door de leden.
Er zal aan het begin van het jaar een inschrijfmiddag plaatsvinden voor de commissies. Hier kunnen
de leden zich inschrijven voor commissies en vervolgens kan het commissiejaar van start gaan.
Afgelopen jaar zijn de maandelijkse borrels redelijk goed bezocht en de eerste borrel van dit jaar was
een groot succes. We willen dit jaar dan ook doorgaan met de maandelijkse borrels. Deze zullen
voorlopig nog in de Mick O’Connels plaatsvinden, al houden wij als bestuur onze ogen open voor
eventuele andere locaties. Naast de maandelijkse borrels zullen ook de uur-of-vijf borrels een
terugkerend evenement zijn. Het afgelopen jaar waren de uur-of-vijf borrels erg gezellig. Het is
daarnaast ook een laagdrempelig evenement voor de minder actieve leden om toch even om de
hoek te kijken bij de FUF.
Dit jaar zal er elke werkdag vanaf 12:30 een bestuurslid te vinden zijn in het FUF-hok. We willen er
hiermee voor zorgen dat leden na een dag college naar het hok kunnen komen voor wat filosofische
gezelligheid. In het hok zullen drank en versnaperingen aangeboden worden tegen een kleine
vergoeding. Het bestuur is verantwoordelijk voor wat er gebeurt in het FUF-hok en wij zullen er op
toe zien dat het netjes blijft.
Als bestuur zijn wij er voor de leden van de FUF en zijn wij het gezicht van de FUF. Wij willen dit jaar
bij zo veel mogelijk activiteiten aanwezig zijn, om het voor de leden zo gemakkelijk mogelijk te
maken hun bestuur te leren kennen en vice versa.
Het afgelopen jaar zijn er feesten georganiseerd met andere studieverenigingen. De feesten met de
andere studieverenigingen waren een groot succes hier willen wij dan ook mee doorgaan in het
komende jaar.
Dit jaar zal er ook een familiedag worden georganiseerd om de familie en vrienden van onze leden
kennis te laten maken met de vereniging, de studie en de faculteit. En natuurlijk om onze leden
kennis te laten maken met de vrienden en de familie van andere leden. Deze familiedag zal worden
georganiseerd door de familiedagcommissie. Tevens zal er dit jaar een Gala worden georganiseerd,
hetgeen het afgelopen jaar helaas niet gebeurd is.
Dit jaar willen we nieuw leven blazen in de Filmgroep. Het afgelopen jaar hebben wij hier helaas
weinig van vernomen en hier willen wij graag verandering in zien. Er zal geprobeerd worden,
wanneer hier animo genoeg voor is, om de Filmgroep ruimte te geven om een filmproject te
verwezenlijken.
De Toneelgroep heeft het afgelopen jaar een prachtige productie neergezet en wij willen hen dan
ook ondersteunen om dat het komende jaar weer te doen.
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Ook de muziekgroep willen we, mits er animo genoeg voor is, behouden.
Tenslotte zullen wij als bestuur een aantal activiteiten organiseren voor onze leden. Zo is er het
jaarlijkse Mid Years Uitje (MYU), waar de eerstejaars de ouderejaars nog beter leren kennen.
Traditiegetrouw proberen de leden van de FUF de locatie te achterhalen, om voor het bestuur op
locatie te zijn. Dit is in de voorgaande jaren gelukt, maar wij zullen er voor zorgen dat deze traditie
niet voortgezet wordt.
Naast het MYU is er nog de Dies, de verjaardag van de FUF, dit zal ook door het bestuur worden
georganiseerd. Wij hopen bij deze activiteit het 23e levensjaar van de FUF knetterend en spetterend
in te luiden.
En traditiegetrouw is er aan het eind van het jaar de Eindejaarsbarbecue om het jaar af te sluiten.
Deze activiteit zal eveneens door het bestuur worden georganiseerd als bedankje voor het geweldige
jaar, dat het zeker zal worden.
De Liftwedstrijd in combinatie met Atlas was vorig jaar een groot succes, de wedstrijd werd helaas
verloren(vanwege een partijdige jury) en hier willen wij dit jaar verandering in brengen.
Wij zullen, om de kwaliteit van de activiteiten te behouden, proberen een tot anderhalf activiteit per
week te organiseren.
1.3 Zakelijk Intern
Op financieel gebied wil de FUF de huidige gezonde financiële situatie behouden. Ook zal er gekeken
worden hoe er geanticipeerd kan worden op economisch zwaardere tijden.
De begroting, die in de bijlage is te vinden, is gemaakt op basis van ervaring van hoeveel commissies
voorgaande jaren nodig hadden. Beoogd wordt dat de meeste commissies zichzelf grotendeels
terugverdienen. Om hier op toe te zien zal de penningmeester van het bestuur nauw contact houden
met de penningmeesters van de commissies. De initiatievenpot die vorig jaar is ingevoerd willen wij
verder doorvoeren en zelfs iets uitbreiden. Commissies kunnen hier aanspraak op maken wanneer zij
iets extra’s willen doen maar hier niet de financiële ruimte voor hebben. Dit om commissies een
extra stimulans te geven om nog betere en leukere activiteiten te organiseren.
Dit jaar is het weer gelukt om een bestuursbeurs te krijgen. Deze beurs zal naar de bestuursleden
gaan en zal gezien worden als een compensatie voor de eventuele studievertraging die wij oplopen
en of onkosten die wij maken als bestuurslid. Dit geld zal en mag ook niet gebruikt worden voor de
FUF zelf.
Ook dit jaar zal er een kascommissie aangesteld worden.
1.4 Zakelijk Extern
Om de huidige financiële situatie op orde te houden kan het gebruik van externe fondsen en het
zoeken naar sponsoring van pas komen. Door dit jaar een beleid te introduceren waar we bewuster
met fondsen en sponsoring omgaan, kunnen activiteiten in de toekomst groter of goedkoper. Dit is
enkel en alleen mogelijk wanneer wij, de FUF, de commissies een nieuw toegankelijk middel
aanbieden om dit voor elkaar te krijgen.
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Hierbij introduceren wij dan ook de sponsorcommissie dit jaar bestaande uit de penningmeester en
de commissaris extern. De sponsorcommissie focust op het verkrijgen van sponsoren en het legitiem
bemachtigen van een bijdrage bij externe fondsen.
De sponsorcommissie zal dit jaar daarom ook het “samenwerkingsplan” opstellen, waarin staat
aangegeven wat de FUF heeft te bieden richting externe partijen. Dit plan is toegankelijk voor alle
commissies en zal het vergaren van sponsoren vergemakkelijken. De verwachting is dat vanwege de
economische crisis sponsoring in de meeste gevallen komt in de vorm van goederen en niet in geld.
Waardevol desalniettemin.
De sponsorcommissie zal dit jaar ook actief advies geven aan commissies betreffende het vergaren
van een bijdrage bij een extern fonds. Het U-fonds beschikt over een database die gebruikt mag
worden voor het vinden van fondsen, waardoor op vele activiteiten geld bespaard kan worden
wanneer zo’n aanvraag op tijd is ingediend.
De sponsorcommissie zal alle vragen beantwoorden betreffende het verkrijgen van bijdragen van
externe partijen en daarmee de FUF financieel ontlasten.
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2. Persoonlijke Speerpunten
Hieronder vindt u, per bestuurslid, onze persoonlijke speerpunten. Wij hopen hiermee wat
inzichtelijkheid te scheppen in onze bestuurlijke bezigheden. Wij zijn als bestuur samen
verantwoordelijk voor de realisatie van de hieronder gestelde doelen.
2.1 Voorzitter
Als voorzitter ben ik eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de FUF. Dit houdt ook in dat ik
het aanspreekpunt ben betreffende de besluiten van het bestuur en de consequenties van deze
besluiten.
Als voorzitter is het voor mij belangrijk zeer betrokken te zijn bij alle aspecten van de FUF en binnen
deze betrokkenheid de balans te bewaren bij het houden van overzicht terwijl je als voorzitter ook
midden in de vereniging moet staan.
Een ander aspect van het voorzitterschap is het bewaren van het karakter van de FUF, die mijns
inziens open en toegankelijk is. Het enthousiasmeren en betrekken van eerstejaars speelt hierin een
grote rol, maar dit moet gebeuren zonder daarbij de ouderejaars uit het oog te verliezen.
Versmelting tussen eerste- en ouderejaars is voor mij dan ook een groot aandachtspunt.
Binnen het bestuur zal ik als voorzitter natuurlijk verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van een
aantal technische taken zoals het opstellen van agenda’s en het voorzitten van
bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering (in het vervolg ALV). Verder wil ik mij sterk
maken voor een hecht, eerlijk en transparant bestuur.
Een persoonlijk punt van aandacht komend jaar zal voor mij de organisatie van het gala zijn.
2.2 Secretaris
Als secretaris is communicatie met de leden een van de belangrijkste onderdelen van mijn functie. Ik
moet de leden informeren over de verschillende activiteiten en borrels die de FUF organiseert en
eventuele vragen beantwoorden. Ik wil dit snel, duidelijk en frequent doen. Mails en post wil ik dan
ook overzichtelijk en binnen enkele dagen beantwoorden. Tevens zal ik me gedurende dit jaar open
en benaderbaar opstellen, in de hoop dat niemand zich bezwaard voelt vragen te stellen.
Het bijhouden van de ledenadministratie is een ander belangrijk onderdeel van mijn functie. Deze
informatie is vertrouwelijk en ik zal er dan ook discreet en zorgvuldig mee omgaan. Het is van belang
dat de ledenadministratie ten alle tijden actueel is, ik zal wijzigingen dan ook direct verwerken.
Verder ben ik verantwoordelijk voor de notulen tijdens de bestuursvergaderingen en ALV's. In
overleg met mijn bestuursgenoten heb ik besloten nauwkeurig en uitgebreid te notuleren.
Als voorzitter van de boekencommissie doe ik ten slotte mijn best de leden op tijd en goedkoop voor
aanvang van ieder collegeblok van studieboeken te voorzien. Ik zal, in samenwerking met de
penningmeester, Tom Bouwman, voortdurend op zoek blijven naar nog betere en goedkopere deals.
We hopen iedere filosofiestudent met deze boekendeal een reden te geven lid te worden van de
FUF.
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2.3 Penningmeester
Als penningmeester ben ik in eerste instantie verantwoordelijk voor de kas van de FUF. Ik zal er voor
zorgen dat de administratie op orde is, de begroting zo goed mogelijk nageleefd wordt en dat de
financieel gezonde situatie waarin de FUF nu verkeert, behouden blijft. Persoonlijk hoop ik een
goede balans te kunnen vinden tussen de zakelijke aspecten die de functie van penningmeester met
zich meebrengt en het meer sociale aspect van bestuurslid.
Verder zijn er nog wat meer praktische zaken waar ik dit jaar achteraan wil gaan.
Als eerste wil ik de vanzelfsprekendheid dat je voor je bier betaalt in het FUF hok weer terugbrengen
door te kijken of het mogelijk is om een goede koelbox aan te schaffen zodat bier vanuit een centraal
punt gedistribueerd wordt. Daar wordt dan ook duidelijk aangegeven dat er in het naastgelegen
kluisje betaald moet worden. Daarnaast wil ik samen met de commissaris extern kijken hoe
commissies goed geïnformeerd en geholpen kunnen worden met het werven van sponsoren. Ook wil
ik in het begin van het jaar duidelijk naar alle penningmeesters van de verschillende commissies
communiceren dat er een initiatievenpot is waarop aanspraak gemaakt kan worden wanneer een
commissie iets extra’s wil doen maar daar financieel niet toe in staat is.
Verder hoop ik verder bij te kunnen dragen aan het gezellige en open karakter van de FUF. Om
nieuwe leden te werven en te betrekken zie ik een belangrijke rol voor de boekencommissie
weggelegd waarin ik ook deelneem.
2.4 Commissaris Intern
Als commissaris intern zal ik mij er op gaan richten dat de commissies een ruime keuzevrijheid
hebben in de invulling van hun activiteiten. Wij willen een bestuur zijn dat de interesse van de leden
dient. De commissies zullen dan ook, waar mogelijk, een goede verdeling hebben van eerste-, en
ouderejaars. En wij proberen ervoor te zorgen dat het voor iedereen zo interessant en leuk mogelijk
is om deel te nemen aan de activiteiten.
Als commissaris intern sta ik in contact met alle commissies, om hun te begeleiden in de activiteiten
die zij willen organiseren. Buiten de commissies om wil ik een aanspreekpunt zijn voor alle leden,
wanneer er onduidelijkheid is over de activiteiten die op het programma staan.
Op het informele gebied gaan wij als bestuur verder waar het vorige bestuur gebleven is. Afgelopen
jaar zijn de feesten van de FUF gegeven met andere studieverenigingen, dit is erg goed bevallen en
daar zullen wij dit jaar mee doorgaan. Aangezien er aan het begin van dit jaar veel enthousiasme is
getoond vanuit de eerstejaars, wil ik er naar kijken of het mogelijk is om een FUF-only feest te geven.
Ik zal mij er ook op richten om de eerstejaars een zo goed mogelijk plekje te geven binnen de FUF, ik
wil ze laten zien, en met hun de hele FUF, wat voor een geweldige tijd ik hier heb gehad in het vorige
jaar.
2.5 Commissaris Extern
Als commissaris extern zal mijn officiële taak exclusief liggen in de betrekkingen met groepen buiten
de FUF, daarbij te denken aan groepen die de FUF financieel kunnen steunen zoals fondsen en
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sponsoren, maar ook VIDIUS en de SSF. Uiteraard blijf ik een actief FUF lid en zal
commissietaken op me nemen waar nodig.

ook

VIDIUS: Ik zal de belangen van de FUF behartigen bij VIDIUS.
Fondsen en sponsoring: Dit jaar zal ik een “samenwerkingsplan” schrijven ter vergemakkeling van het
krijgen van sponsoren. Dit plan zal voor alle commissies beschikbaar zijn en omschrijft alle
mogelijkheden die wij als FUF te bieden hebben voor externe groepen zoals bedrijven.
Verder zal ik de inlichting betreffende fondsen bij de commissies aanleveren omdat er veel situaties
zijn waarbij geld bespaard kan worden, hetgeen kan resulteren in hetzij grotere activiteiten of
goedkopere activiteiten.
SSF: De SSF is vorig jaar weer goed op orde geholpen door Chris Stapper en heeft nu echt de kans om
door te groeien tot een nuttig orgaan. Als commissaris extern zal ik me er dan ook voor inzetten om
de SSF zo nuttig mogelijk te maken voor de FUF leden.
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Bijlage 1: Jaarplanning
Week

Data

Activiteit

Periode 1 5 september – 11 november
36

5-6 sept Facultaire introductie
7-9 sept Introductiekamp

37

15-sep Slauerhoff borrel

38
39

Uur-of-vijf- borrel

40

4-okt Wissel ALV
13-okt Whisky Proeverij

41

11-okt Commissie inschrijving

42

18-okt Constitutieborrel

43

27-okt Eerstejaars etentje en Oktoberfeest
3-nov Commissieaftrap

44

Studybreak

45
Periode 2 14 november - 27 januari
Cultuur activiteit

46

17-okt Maandelijkse borrel

47

Sportactiviteit

48

29-nov Whisky proeverij
1-dec Forum

49

8-dec Feest

50

15-dec Kerstborrel

51

Kerstvakantie

52

Kerstvakantie

1

5-jan Nieuwjaarsborrel

2

12-jan Gala
18-jan Docentenforum
Studybreak

3
4

27 – 29 januari MYU
Periode 3 30 januari – 13 april

5

Onderwijsvrije week

6

9-feb Maandelijkse borrel
14-feb Filmmiddag
16-feb Feest

7
8
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21-feb Cultuuractiviteit

1-mrt Half –jaarlijkse ALV
aanvullende borrel
8-mrt Uur-of-vijf-borrel
9-mrt Sportactiviteit
13-mrt Whisky proeverij
15-mrt Open Podium

9
10
11
12

22-mrt Forum

13
14

5-apr Maandelijkse borrel
Cultuuractiviteit

15

Study break
Periode 4 16 april - 29 juni

16

16 – 22 april Studiereis

17

26-apr Sportactiviteit

18

3-mei Maandelijkse borrel

19

10-mei Feest

20

17-mei Whisky proeverij

21
22

31-mei Filmmiddag

23

7-jun Maandelijkse borrel

24

Study break

25
26

28-jun Eindejaars-BBQ
Periode 1 3 september – bestuurswissel

36

3-4 september Facultaire introductie
5-7 september Introductiekamp

37

13-sep Maandelijkse borrel

38

20-sep Uur-of-vijf-borrel

39
40
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4-okt Wissel ALV

Bijlage 2: Balans
Activa

Passiva

Inventaris
Stofzuiger
Camera
Megafoon
Spellen
Geldkistjes (2)

Eigen vermogen
Eigen vermogen

30
35
25
5
30

3997,48

125
Voorraden
Chips

1

Frisdrank
Bier
Wijn
Statiegeld
Klapkratten

10
8
40
15
12

Spaarrekening
Algemeen
Familiedag 11/12
Lustrum
Reservering almanak 09/09
Resevering activiteit
docentenprijs
Reservering Boeken

3180,56
400
250
138
425
275
3455,56

86
Te ontvangen bedragen
Sponsoring Mick
Whiskeyproeverij
Introkamp restitutie
Eindejaarsbarbeque (sponsor)
Reiscie

3997,48

Verwachte uitgaven
Dryadecie (symposium)
Bankkosten
Toneelgroep
Introkamp (drank)

239,35
55
450
1000

200
10
1585,36
100
225

1744,35

2120,36
Rekeningen
Contant (feestkas)
Contant (grote kas)
Op rekening (3692,18,205)
Op spaarrekening
(1265,467,323)

162
2105,02
1143,45
4668,56
8079,03

Totaal

10410,39

10410,39

Bijlage 3: Begroting
Restanten 10/11
Inkomsten
Contributieronde Oktober
Nieuwe leden
Mogelijk uit te schrijven leden
Halfjaarlijkse contributieronde
Subsidie
Restanten Docentenprijs
Reservering familiedag
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1700

1400
200
-100
100
4300
700
400

Uitgaven
Te maken reserveringen
Lustrum
Carrieredag

250
500

Algemeen
Promotie
FUF kamer en inventaris

100
150

Inkomsten + restanten
10/11

8700

Boeken
Bankkosten

275
250

KvK kosten
Contributie VIDIUS
Contributie SSF
Contributie U-Fonds
Initiatievenpot comissies

40
55
250
20
200

Bestuur
Constitutieborrel en
uitnodigingen
ALV's
Bestuurskleding

100
800
50
1000
150
150
150
0
150
50
0
200
350
250
50
50

Overig
Comissieaftrap
Comissiemarkt
Debatwedstrijd
Activiteit docentenprijs
Hok activiteiten
Borrels
SVO activiteit
Midyearsuitje
Liftwedstrijd
Eindejaarsbarbecue
Subtotaal

250
30
150
400
100
50
50
150
50
150
7820

Totaal
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8700
8700
0

150
250

Comissies
Geschiedenis
Familiedag
Cultuur
Dryade
Feest
Filmgroep
Gala
Introductie*
Kook
Merchandise
Oktoberfeest*
Open podium
Reis
Toneelgroep
Sport
Website

Onvoorzien (10%)**

Balans
Inkomsten
Uitgaven
Saldo

450

880
8700

Bijlage 4: Commissies
Almanakcommissie:
De almanakcommissie heeft als doel aan het einde van het collegejaar een boekwerkje te
presenteren met daarin een overzicht van de leden, columns, reflecties en enquête-uitslagen. De
inhoud van de almanak is in principe vrij te bepalen door de commissieleden, zolang deze een goed
beeld geeft van het afgelopen jaar.
Boekencommissie:
De boekencommissie behartigt de belangen van de FUF m.b.t. het voordelig leveren van boeken. Op
dit moment neemt zij echter geen nieuwe leden aan.
Cultuurcommissie:
De cultuurcommissie is belast met het organiseren van geestverrijkende activiteiten. Ze probeert ons
cultureel besef te verbeteren door bijvoorbeeld uitstapjes naar het theater of de bioscoop te
organiseren.
Dryadecommissie:
De dryadecommissie verzorgt fora en symposia. Ze probeert een platform te creëren voor de
persoonlijke filosofische interesses van docenten en studenten, hier kan dan dieper ingegaan worden
op stof die men doorgaans niet in cursussen behandelt.
Feestcommissie:
De feestcommissie zorgt ervoor dat er feestjes georganiseerd worden. Een gezellig dansfeest waar je
studenten van over de hele universiteit tegenkomt of een fijne verjaardagspicknick voor de FUF.
Galacommissie:
De galacommissie verzorgt aan het begin van het kalenderjaar een gala waar we, op ons paasbest
gekleed, kunnen feesten, dansen en misschien wel die speciale dame/heer veroveren.
Kookcommissie:
De kookcommissie organiseert eens per jaar een diner voor de staf van filosofie en ook koken zij voor
het introductiekamp. Verder komen zij zo nu en dan bij elkaar om lekker voor elkaar te koken en
samen te eten.
Merchandise commissie:
De merchandise commissie zorgt dat er kledingstukken beschikbaar zijn met het logo van onze
vereniging, dit teneinde te voorkomen dat je voor een CKI-student wordt aangezien. De commissie
stelt ons in staat om kleur te bekennen en de FUF een warm hart toe te dragen.
Open-Podiumcommissie:
Eens per jaar organiseert de commissie een Open Podium waar onze leden zich van hun meest
creatieve kant kunnen laten zien. Deze commissie zorgt ervoor dat deze avond tot in de puntjes
verzorgd is.
Reiscommissie:
De reiscommissie verzorgt elk jaar een uitstapje naar een interessante universiteitsstad in het
buitenland. Daar kunnen onze leden proeven van de sfeer, de plaatselijke universiteit bezoeken en
ook bijkomen van een druk cursusblok.
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Sportcommissie:
De sportcommissie organiseert activiteiten voor leden die zich sportief willen ontplooien, anima sana
in corpere sana is het devies. Te denken valt aan een bowlingtoernooi, schaatsmiddag of deelname
aan de grootschalige studentenestafette die eens in het jaar wordt georganiseerd.
Kascomissie:
Deze commissie dient als ondersteuning van de penningmeester en helpt hem met het tellen van de
kas.

Collectieven:
DJ-collectief:
De leden van dit collectief stellen zich beschikbaar om op feesten en gelegenheden plaatjes te
draaien. In ruil daarvoor hoeven zij geen entree te betalen en hebben ze recht op twee consumpties.
Tapcollectief:
Dit collectief stelt zich beschikbaar om bardiensten te draaien op feestjes. Als bedankje krijgen ze
gratis toegang tot het feest en twee consumpties.
Grafisch collectief:
De leden van het grafisch collectief ontwerpen o.a. posters voor activiteiten, mocht hier behoefte
aan zijn. Ook kunnen zij bijvoorbeeld officiële uitnodigingen vormgeven voor het bestuur.
Kleermakerscollectief:
Dit collectief is nieuw dit jaar. Op verzoek kunnen de leden van dit collectief voor de commissieleden
een kostuum maken in overeenstemming met het thema van een feest.
Papercollectief
In navolging van het afgelopen jaar. Deelnemers kunnen hun papers (bijtijds) opsturen en krijgen dan
feedback terug. Geheel anoniem kunt u feedback krijgen van medestudenten van hetzelfde niveau of
hoger met hetzelfde interessegebied.
Groepen:
Filmgroep:
De filmgroep bestaat uit een aantal cinefielen die elk jaar aan de slag gaan om een korte film te
regisseren, deze wordt doorgaans op het Open Podium vertoond.

Fotogroep:
Liefhebbers van fotografie kunnen zich hierin verenigen. Er is tot nu toe weinig gebeurd met de
fotogroep, wij willen dit jaar graag de aspirantleden van de fotogroep vragen een collectie te
fotograferen die aan het eind van het jaar vertoond kan worden.
Muziekgroep:
In vervolg op de vorig jaar gestarte Muziekgroep willen wij ook dit jaar de muzikanten van de FUF de
ruimte geven om makkelijk met elkaar in contact te komen. Muzikanten van de FUF kunnen hier
samenscholen voor een who’s who. De rest volgt vanzelf.
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Toneelgroep:
Elk jaar studeert de toneelgroep een toneelstuk in dat dan kan worden opgevoerd. Iedereen die zich
graag op het podium begeeft of zelfs daarachter, kan zich aan de Bühne wagen. De toneelgroep is
altijd blij met nieuwe leden.

Bijlage 5: Externe contacten en contracten
Stichting Studieverenigingen Filosofie
In 2008 is het initiatief genomen voor een samenwerkingsverband tussen filosofieverenigingen uit
verschillende steden. Op het moment wordt hieraan actief deelgenomen door de FUF, F.C. Sophia
(Nijmegen) en ERA (Rotterdam). De structuur van de SSF is uitgebreid terug te lezen in het
beleidsplan van het bestuur 08/09. De rol van de FUF zal hier kort uiteengezet worden.
Het bestuur van de SSF wordt elk jaar gevormd door bestuursleden uit deelnemende
studieverenigingen. Dit jaar zal Eli de Smet als voorzitter plaatsnemen in het bestuur. Hij gaat samen
met de SSF aan de slag om een landelijk filosofieforum op te starten.
Het FUF-bestuur zal actief deelnemen aan de SSF-activiteiten. De jaarlijkse Philosopher’s Rally is al
een aantal jaren een belangrijke landelijke activiteit, die we dit jaar extra promoten.
Mick O’Connells, Irish Pub
Het contract met onze stamkroeg valt uiteen in onze verplichtingen en die van de Mick O’Connells
(hierna: de Mick):
Verplichtingen FUF - Elke eerste donderdag van de maand organiseert de FUF een borrel met zoveel
mogelijk leden. - Het logo van de Mick wordt op de website geplaatst, daarnaast wordt er via een
kopje ‘stamkroeg’ doorverwezen naar de website van de Mick. Ook wordt via de website de
maandelijkse borrel aangeprezen. - Het logo van de Mick is daarnaast te vinden op flyers en
posters. - De naam en adresgegevens van de Mick zijn te vinden in e-mails aan FUF-leden. - Het logo
van de Mick staat op alle collegeblokken van de FUF.
Verplichtingen Mick - De FUF ontvangt jaarlijks 400 euro sponsorgeld, mits het contract wordt
verlengd. - Voor elke borrel worden tafels gereserveerd, tenzij dit anders wordt doorgegeven.
FUF-leden
De FUF heeft ook een aantal verplichtingen aan haar leden. Deze zijn als volgt:
- In de statuten staat vermeld dat de FUF o.a. een jaarlijkse studiereis, een symposium en
studiegroepen voor haar leden garandeert. - De gegevens van een lid mogen niet in het (beveiligde)
online smoelenboek komen, wanneer het lid daar bezwaar tegen heeft. Als het lid noch weigert noch
toestemming geeft, worden de gegevens wél toegevoegd aan het smoelenboek.
- Het bovenstaande geldt ook voor het smoelenboek dat doorgaans in de almanak verschijnt. - De
FUF moet voor het online smoelenboek en het smoelenboek in de almanak apart toestemming
vragen.
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