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Voorwoord
In dit document wordt het beleid dat het 20e bestuur van de FUF tussen 1 oktober 2009 en
februari 2010 gevoerd heeft, geëvalueerd. Hierbij koppelen wij terug op de in het beleidsplan
gestelde doelstellingen.
De doelstelling van dit halfjaarverslag is bij te dragen aan een actief leerproces voor zowel het
bestuur als andere takken van de vereniging. Door niet alleen aan het einde van het
bestuursjaar, maar ook tussentijds te evalueren, is er de mogelijkheid eventuele
beleidswijzigingen te maken voor het resterende halfjaar van de bestuursperiode.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 4 maart 2010 is er ruimte om het beleid van het
afgelopen jaar te evalueren. Het halfjaarverslag zal bij deze vergadering als leidraad dienen.
Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit verslag, en kijken met enthousiasme uit naar
onze resterende bestuursperiode.
Het FUF-bestuur 2009-2010,
Mischa Dekker (Voorzitter)
Marleen Hoogveld (Secretaris)
Abram Hertroys (Penningmeester)
Inge de Graaf (Commissaris Intern)
Laurie Koekenbier (PR-Functionaris)
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Inleiding
Aan het begin van dit academisch jaar, in september 2009, zijn wij begonnen met het
schrijven van ons beleidsplan. Hierin hebben wij als bestuur onze doelen en verwachtingen
voor het komende bestuursjaar geformuleerd. Na de wissel op 1 oktober is een bestuur erg
druk met het dagelijks lopende houden van de vereniging. Tijdens de bestuurswijzing in
december is het beleidsplan opnieuw bekeken, en zijn delen gewijzigd (met name de delen
over de functies van de nieuwe bestuursleden).
Dit halfjaarverslag is bedoeld om de voorbije bestuursperiode te evalueren. Hierbij grijpen we
terug op de doelstellingen die wij ons gesteld hebben in het beleidsplan. De opbouw van dit
verslag volgt dan ook de opbouw van het beleidsplan.
In het eerste deel worden de doelstellingen van het bestuur als geheel geëvalueerd. Hier wordt
ook een kort vooruitzicht gegeven op het komende halfjaar. In het tweede deel wordt gekeken
naar de individuele functies.
Bijgevoegd is ook een up-to-date jaarplanning. Hierin staat zowel de voorbije periode, als wat
nog komen moet. Bijlage twee is de balans.
Dit halfjaarverslag kan meerdere doeleinden dienen. Voor het bestuur is dit een goede manier
om het afgelopen halfjaar kritisch te evalueren, en hier eventueel lessen uit te trekken voor de
resterende bestuursperiode. Leden kunnen dit inzien, op de Halfjaarlijkse Algemene Leden
Vergadering is ruimte voor (kritische) vragen, en voorstellen voor nieuw beleid. Voor
komende besturen is dit een mooi document om van te leren, en te gebruiken voor de eigen
bestuursperiode.
Over het geheel kijken wij terug op een erg leuk halfjaar, en hopen op een even mooie
voortzetting van onze bestuursperiode.
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1: Bestuurlijke doelstellingen
Aan het begin van het bestuursjaar, en tijdens de reorganisatie van het bestuur in december,
hebben wij ons als bestuur een aantal doelen gesteld. Hier wordt teruggekeken op de
verwezenlijking van deze doelstellingen in het afgelopen halfjaar. Bij elk aspect wordt kort
beschreven hoe wij verdere verwezenlijking van deze doelstelling voor het komende halfjaar
zien.

1.1: Formele doelstellingen
Zoals voorgenomen, zijn het afgelopen halfjaar een aantal stappen ondernomen die het studie
gerelateerde karakter van de vereniging nog verder bevorderen. Vergeleken met andere
studieverenigingen binnen geesteswetenschappen organiseert de FUF al meerdere jaren een
relatief groot aantal studie gerelateerde activiteiten. Dit feit draagt bij aan de relatief hoge
studiebeurzen die bestuursleden van de FUF vanaf volgend jaar zullen krijgen. De
uitbreidingen die wij hebben doorgevoerd bevinden zich vooral op studie inhoudelijk vlak.
Door het opnieuw in het leven roepen van de Dryadecommissie is de frequentie van fora sterk
toegenomen (voor de HALV al vier). Voor het komende halfjaar staat nog een aantal grote
studie-inhoudelijke activiteiten op de planning, met name het lustrum forum met alumni en
het symposium. Het gebruik van de Dryadecommissie draagt ook bij aan de kwaliteit van de
fora, doordat een groep gemotiveerde mensen zich hier met veel tijd op kan focussen. De
Dryadecommissie onderneemt ook eigen nieuwe initiatieven, zoals leesgroepen en het
studentenforum.
Daarnaast zet dit bestuur eerdere studiegerelateerde activiteiten voort. Op 1 april zal de
debatwedstrijd weer plaatsvinden.

1.2 Informele doelstellingen
De commissie-aftrap, een nieuwe activiteit aan het begin van het jaar, was een groot succes.
Hierdoor wordt gelijk een grotere betrokkenheid van commissieleden gestimuleerd.
Ook proberen wij dit jaar iets meer te maken van de traditionele theemiddagen en borrels op
de FUF-kamer. De SuperSapdag en SuperSoepdag waren allebei een groot succes. Op de ‘uur
of vijfs’ halen we altijd iets chiquer bier in huis. Ook zijn er twee proeverijen in de FUFkamer georganiseerd, de bierproeverij en whiskyproeverij. Er zijn allerlei ideeën om deze
activiteiten voort te zetten. Deze activiteiten maken het laagdrempelig om eens bij de FUF te
komen kijken. Mede door deze activiteiten is het vaak erg druk in het FUF-hok.

1.3: Professionele doelstellingen
Als bestuur hebben we ons geprofileerd door veel op activiteiten aanwezig te zijn. Het
enthousiasme bij alle individuele bestuursleden maakt dat het niet nodig is hele strakke
afspraken over aanwezigheid op activiteiten te maken.
De communicatie met het departement had op sommige fronten beter gekund. Met name over
het boekencontract had er eerder een meer contact tussen bestuur en departement moeten zijn.
Wij zouden graag op structurele wijze af en toe in gesprek gaan met vertegenwoordigers van
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het departement (onderwijsdirecteur, studieadviseur, bachelorcoördinator, etc.). Dit moet op
poten gezet worden.
De profilering extern is erg goed gegaan. Bij andere verenigingen staat de FUF bekend als een
gezellige actieve verenigingen. Hierdoor worden we vaak gevraagd voor deelname aan
gezamenlijke activiteiten, bijvoorbeeld een feest (25 maart) of sport wedstrijd (Gotcha! in
juni). De opvallende bestuurskleding draag bij aan de bekendheid van de FUF. Overal in
Utrecht herkent men onze hoedjes.

1.4: Financiele doelstellingen
Het is gelukt om een structurele subsidieregeling met het departement te treffen waarbij de
vereniging financieel gezond, veelzijdig en actief kan blijven. De gevreesde subsidiekorting
van 50% is beperkt tot 28%. Het vastgestelde bedrag zal de komende jaren gelijk blijven.

1.5: Bestuurlijke activiteiten
De commissie-aftrap was een groot succes. De liftwedstrijd was minder druk. Dit had
waarschijnlijk te maken met te late promotie, en het feit dat de liftwedstrijd laat in het jaar
was, de kou schrikt mensen af . Het midyearsuitje was even druk als de voorgaande jaren. Het
vele organiseren leidde tot enige stress, maar heeft wel voor een erg gezellig weekend
gezorgd. De PR-functionaris is aangesteld om te zorgen dat deze bestuursactiviteiten, evenals
alle andere activiteiten, nog beter gepromoot worden.

1.6: Vooruitblik
Ons bestuursjaar duurt tot begin oktober, tot die tijd willen we ons met al ons enthousiasme
inzetten voor de FUF. Er liggen nog een aantal grote activiteiten in het vooruitzicht. Met
name het lustrum is iets waar we veel aandacht aan willen besteden. In mei bestaat de FUF
twintig jaar. Dit wordt gevierd met een week vol geweldige activiteiten: een grote opening,
sport, cultuur, eten, FUF-bier, een lustrum-film, een fora, een corso, een groots feest. Aan al
deze activiteiten werken zowel het bestuur, commissies als allerlei andere leden mee.
Binnen korte tijd willen we ook een duidelijker beleid over de boekenlevering vormen. Dit is
de afgelopen twee blokken niet goed verlopen. We willen graag een betrouwbare
boekenlevering voor onze leden.
Dit jaar wordt het alumnibeleid verbeterd. Tijdens het lustrum wordt een activiteit (forum)
voor alumni georganiseerd. Dit vormt een mooie aanleiding om meer afgestudeerden te
(blijven) betrekken bij de FUF.
Het docentenlidmaatschap vormt een manier om docenten meer bij de FUF te betrekken. We
willen stimuleren dat de FUF ook een plek is waar student en docent elkaar ontmoeten en
beter leren kennen.
Onze PR functionaris zal proberen een duidelijker lijn in de promotie te krijgen. Ook gaat zij
werken aan eventuele nieuwe, en de voortzetting van oude sponsorcontracten.
Wij hopen met minstens even veel plezier als afgelopen halfjaar onze resterende
bestuursperiode te vervullen. Onze belangrijkste doelstelling is dan ook de vereniging even
gezellig en levendig te houden als deze de afgelopen jaren geweest is. Het bestuur kan de
vereniging een gezicht geven.
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2: Taken en speerpunten per functie
Naast de doelstellingen die wij als bestuur voorgenomen hebben, is er een aantal taken en
speerpunten per functie. Hier wordt geëvalueerd hoe het vervullen hiervan per persoon
verlopen is het afgelopen halfjaar.

2.1: Voorzitter – Mischa Dekker
Functie
De voorzitter is de eindverantwoordelijke voor het wel en wee van de vereniging en haar
activiteiten. Dit heb ik zo goed mogelijk gedaan door het overzicht te behouden, en veel
aanwezig te zijn op activiteiten. Het is een functie die erg veel tijd en energie kost, maar die ik
met veel plezier vervul.
Taken buiten functie:
- Afgezant SVO: ik heb alle SVO bijeenkomsten bijgewoond. Hier heb ik de
belangrijke informatie doorgecommuniceerd naar de rest van het bestuur, en de FUF
gepresenteerd als een levendige, zowel gezellige als studie-inhoudelijke vereniging.
Net zoals eerdere jaren speelt de FUF een actieve rol binnen het verenigingsgebeuren
van geesteswetenschappen (gezamenlijke activiteiten, studentenbelangen, etc.).
- Eindverantwoordelijke voor bestuursagenda: de google agenda heb ik niet altijd even
goed bijgehouden. Wel heb ik bestuursleden elke vergadering herinnerd aan
activiteiten op (semi-)korte termijn. Een iets betere en duidelijker lange termijn
planning is wenselijk voor het komende halfjaar.
- Eindverantwoordelijke boekencontract: het afgelopen blok heb ik hard mijn best
gedaan om de boekenlevering voor blok 3 goed te laten verlopen. Dit is niet geheel
naar tevredenheid gegaan. Dit betekent dat het bestuur op het moment aan het
nadenken is over wat de beste oplossing is voor de boekenlevering aan leden.
Persoonlijke speerpunten:
De twee speerpunten die ik mijzelf gesteld had aan het begin van het jaar, een hecht bestuur
een actieve aanwezigheid op activiteit, zijn naar mijn idee allebei erg goed volbracht. Ik ben
tot nu toe op bijna alle activiteiten geweest. Op deze activiteiten had ik het erg naar mijn zin,
ik hoop dit uitgestraald te hebben.
Na twee maanden bestuur kregen wij te maken met een bestuurswisseling. In de drie maanden
met een nieuwe samenstelling zijn we bezig als een goed samenwerkende en hechte groep.

2.2: Secretaris – Marleen Hoogveld
Functie
Het overnemen van de functie als secretaris gaat tot nu toe heel goed. Deze secretaris heeft het
bijwerken van het ledenbestand, het schrijven van de weekmail en het notuleren naar haar
mening al goed onder de knie.
Speerpunten
Alumni: Henk van Gils en deze secretaris zijn een maand geleden begonnen met het
opbouwen van het alumnibestand. Ze hebben contact gezocht met Autarkeia en die lijken
redelijk enthousiast te zijn over het idee om samen te werken met ons. Deze secretaris is met
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het bestuur en Henk van Gils aan het bedenken wat ze precies met de alumni willen en of ze
met Autarkeia samen willen gaan werken of een aparte alumnivereniging van de FUF willen
opstarten. Hier gaat deze secretaris de rest van dit jaar verder mee aan de slag.
Ledenadministratie: Deze secretaris is met de penningmeester van de vereniging begonnen
met het samenvoegen van het ledenbestand en de financiële administratie. Omdat ze even een
goede manier moesten vinden om deze samenvoeging plaats te laten vinden heeft de
samenvoeging pas enkele dagen voor de HALV plaatsgevonden. Door deze reden kan deze
secretaris nog geen opinie hierover geven.
Reageren op e-mails: Deze secretaris heeft geprobeerd om zo adequaat mogelijk op e-mails te
reageren en heeft deze taak naar haar mening goed kunnen volbrengen.
Docentenlidmaatschap: Deze secretaris gaat het lidmaatschap van de docenten in een apart
ledenbestand opslaan. Ook gaat zij een apart account aanmaken voor de docentleden zodat zij
dit e-mailadres bij de FUF-mailinglijst kan zetten als er relevante activiteiten voor hen zijn
zoals fora. De docenten worden op deze manier niet lastiggevallen door e-mails die voor hen
niet relevant zijn als promotie voor feesten en dergelijke.

2.3: Penningmeester – Abram Hertroys
Functie
De jaarbegroting wordt aardig nageleefd. Zie het financiële halfjaaroverzicht (bijlage). In
negatieve zin valt alleen de liftwedstrijd op. Dit is mijns inziens te wijten aan een last minute
verandering van hostel en een onvoorzichtige inschatting van het aantal deelnemers.
Meevallers zijn onder meer het wisselfeest, de constitutieborrel, de commissieaftrap en het
midyearsuitje. Transacties worden doorgaans binnen redelijke tijd (drie tot vier dagen)
afgehandeld. De financiële verantwoording is op een enkele bon na volledig.
Taken buiten functie
Betrokkenheid bij het OOFU (Overkoepelend Orgaan Faculteitsverenigingen Utrecht) heeft
op een laag pitje gestaan. Er was slechts één bijeenkomst. Garantiesubsidieaanvragen van na
01-01-2010 worden helaas niet meer behandeld. Volgens de laatste berichten wordt
ontbinding van de stichting overwogen.
De website is grondig bijgewerkt. Verouderde onderdelen zijn gearchiveerd en relevante
inhoud is bijgewerkt. Een belangrijke vernieuwing is het koppelen van de online agenda met
Google Agenda. Hierdoor is de agenda makkelijker te onderhouden, beter overdraagbaar naar
volgende besturen en bovendien in persoonlijke, digitale agenda's te integreren. Van twee
leden weet ik dat zij de FUF agenda aan hun persoonlijke agenda hebben toegevoegd. Zij zijn
hier zeer positief over. Voor de techniek achter deze koppeling mogen wij Matthias Noback
bedanken. Agendaonderhoud is in handen van onze commissaris intern. Een tweede
vernieuwing is het thematische logo bovenaan de website. In aanloop naar het midyearsuitje
was deze in de stijl van het thema state of nature en binnenkort zal er een lustrumlogo
verschijnen. Het ontwerp van de thematische logo's komt van de hand van Tim Kuipers. De
eerste twee maanden heb ik het nieuws en de foto's bijgehouden. Dit is overgedragen aan onze
PR-Functionaris. Helaas heeft dit wat technische problemen veroorzaakt. Met name de
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fotogalerie is belangrijk voor het genereren van websitebezoek. Wij zullen ons best doen dit
zo snel mogelijk op de rails te krijgen.
Persoonlijke speerpunten
Deze penningmeester is ook penningmeester van de feestcommissie geworden. Helaas is het
niet gelukt om het afgelopen feest quitte te spelen. Dit had te maken met een bedroevend lage
opkomst. Omdat de commissie hier (behalve gebrek aan animo) geen duidelijke reden voor
kon aanwijzen, hebben we besloten het februari-feest te schrappen en in te zetten op een
volgend feest in samenwerking met Atlas en Incognito. Omdat we een fikse korting op K-Sjot
krijgen, valt het financieel te overzien, maar er moet voor volgend jaar goed gekeken worden
naar de haalbaarheid van winstgevende feesten.
Het maken van de foto's is sinds december overgedragen aan de PR-Functionaris. Tot nu toe
is het denk ik gelukt om een evenwichtig en representatief fotoarchief te handhaven. (Inzake
publicatieperikelen; zie onder het vorige kopje de tweede alinea.) Het verzorgen van
systematische videoregistraties is gefaald. Ik merk dat ik vanwege andere verplichtingen
nauwelijks toe kom aan het filmen van activiteiten en zal dit speerpunt laten varen.

2.4: Commissaris Intern – Inge de Graaf
Het afgelopen half jaar heeft er een aantal prachtige activiteiten plaatsgevonden; de ene
activiteit wat nieuwer dan de ander, maar hoe dan ook een prachtig halfjaar met voor ieder
wat wils. Deze activiteiten zouden er niet zijn geweest zonder de hardwerkende commissies,
groepen en collectieven die de FUF zijn glans weten te geven. Ik heb als Commissaris Intern
de grote eer om deze commissies samen te stellen en te volgen gedurende dit studiejaar en zal
dan ook, in kort bestek, bespreken hoe de commissies fungeren en hebben gefungeerd, welke
activiteiten dit afgelopen halfjaar hebben plaatsgevonden en ik zal afsluiten met een korte
evaluatie betreffende mijn speerpunten voor dit jaar.
Commissies
Naast de reeds bestaande commissies, hebben er zich dit jaar drie nieuwe commissies
gevormd: de lustrumcommissie, de Dryadecommissie en de Cantuscommissie.
De lustrumcommissie zal zich ontfermen over de ‘Grand Opening’ van onze prachtige
lustrumweek, welke zal plaatsvinden van 10 t/m 14 mei ter viering van het 20-jarig bestaan
van onze geliefde vereniging. Deze commissie is in december gevormd en er wordt door de
leden op dit moment hard gebrainstormd over de invulling van dit grootse spektakel.
De Cryadecommissie is een al bestaand concept, maar heeft dit jaar op formidabele wijze
invulling gekregen door zeer gedreven leden. Zo zijn er, zoals te zien is op bijgevoegde
jaarplanning, een groot aantal fora gepland waarvan er reeds 4 hebben plaatsgevonden ( een
groot succes, gezien de bezoekersaantallen) en staat er nog een groots symposium op de
planning in samenwerking met Studium Generale. De Dryadecommissie zal ook in de
lustrumweek een studiegerelateerde activiteit verzorgen, hoogstwaarschijnlijk in de vorm van
een forum. Dit forum zal ook voor alumni zijn.
Tot slot heeft een idee van een groep leden zich begin dit jaar ontpopt tot de
Cantuscommissie: dit jaar heeft er dankzij deze commissie voor het eerst een heuse FUFcantus plaatsgevonden. Op deze avond heeft men op ludieke wijze kennis kunnen maken met
de mores van een cantus, maar men was tot niets verplicht.
Ook is er dit jaar besloten om een aparte categorie toe te voegen aan de bestaande commissies
en collectieven, namelijk ‘Groepen’: toneelgroep (welke al bestond), filmgroep (welke in de
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vorm van een commissie bestond), de schrijversgroep en de fotogroep. Doel hiervan is om
deze groepen zelf te laten bestaan, zonder druk van de commissaris intern om activiteiten neer
te zetten en om de drempel voor aanmelding laag te laten liggen. Het afgelopen halfjaar is
voornamelijk de filmgroep actief geweest: op het Open Podium heeft deze groep zijn
prachtige werk “Dubbel” (onder begeleiding van een luid applaus) mogen laten zien en dit
was terecht een waar succes.
Een ander succes bevindt zich onder de collectieven, namelijk het grafisch collectief. Dit
collectief is meerdere malen ingeroepen om posters en andere promotiezaken die met
grafische ontwerpen te maken hebben te ontwerpen en creëren. Zo schitteren de deurposters
van het Midyearsuitje met recht nog elke dag op de deur van het FUF-hok.
Activiteiten
Naast de gebruikelijke maandelijkse borrels, het gala, de feesten en de activiteiten die reeds
besproken zijn, heeft er dit afgelopen half jaar een aantal nieuwe activiteiten plaatsgevonden.
Zo was er in oktober de Superrrrsapdag, in november een theemiddag met allerlei exotische
kruidentheeën en in januari een heuse Superrrsoepdag. Dit met het idee om de welbekende
theemiddagen bij de dorpspomp iets meer pit te geven, iets dat zeker is geslaagd. Ook heeft de
sportcommissie niet stilgezeten: de afgelopen maanden hebben FUF-ers gestreden op de
bowlingbaan voor de eerste plek en binnenkort zal de derde en laatste avond van de heuse
bowlingcompetitie plaatsvinden.
Nieuw dit jaar is dat het Midyearsuitje, op zichzelf een welbekend evenement, een thema
heeft gekregen: The State of Nature. Het gehele weekend heeft in het teken gestaan van dit
thema en was gericht op de vraag: “Wie is de ware Leviathan?”. Een spannend concept dat
voor vele spelmogelijkheden heeft gezorgd gedurende dit gezellige weekend.
Een aantal andere opvallende activiteiten die het zeker verdienen genoemd te worden zijn het
toneel, de culturele activiteit Zofia! en natuurlijk de Disneymiddag, welke een groot aantal
bezoekers trokken en nabesproken werden met lovende woorden.
Kortom: Dit afgelopen halfjaar zijn prachtige activiteiten langsgekomen, nieuw of niet nieuw,
voor en door de leden.
Speerpunten
Wat betreft de communicatie was de intentie er vanuit de Commissaris Intern om met meer
regelmaat contact op te nemen met commissies. In zoverre is dit gelukt dat er vaak contact is
opgenomen met commissies, hetzij persoonlijk, hetzij per mail. Het blijkt lastig hier structuur
in aan te brengen en iets in de trant van een overzicht van te maken, gezien het feit dat elke
commissie op een ander moment contact behoeft. Er hebben dit afgelopen halfjaar zich
vrijwel geen problemen opgedaan en op dit moment fungeren alle commissies dan ook naar
behoren, iets dat uiteraard zijn weerspiegeling vindt in de activiteiten en de organisatie
hiervan.
Betreffende de jaarplanning was er de intentie om alle zaken die ingepland konden worden in
te plannen en om te werken met streefdata. Dit is gelukt en voornamelijk dit laatste blijkt erg
goed te werken: de jaarplanning is meerdere malen rondgestuurd naar de commissies (voor
welke het van belang is om kennis van te nemen), opdat er regelmaat blijft in het aantal
activiteiten per week. Een ander nieuw ding is dat er binnenkort een online versie komt van
de jaarplanning, welke alleen door de Commissaris Intern kan worden beheerd en door alle
leden kan worden bezichtigd: dit om de communicatie en informatie-uitwisseling te
vergemakkelijken. Tevens is er dit jaar een verbinding gelegd met de Google Agenda die het
bestuur gebruikt vanuit Gmail en met de website. De Commissaris Intern kan hierdoor
activiteiten gemakkelijk in de Google-Agenda invoeren, welke dan per direct op de site staan.
Behalve een agenda voor FUF-activiteiten is er ook een agenda gemaakt voor
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nevenactiviteiten: door deze vergemakkelijking is er kans geweest om meer nevenactiviteiten
online te zetten, welke interessant worden geacht voor de leden.
Aan alle witboeken is dit jaar een nieuw onderdeel toegevoegd: de zogenaamde “How To”.
Dit onderdeel bevat uitleg voor elke functie welke kan worden gebruikt door leden die een
bepaalde functie nog nooit hebben vervuld. De Commissaris Intern heeft hierbij de functie
van “PR” op zich genomen.
Tot slot wordt er gepoogd onze jaarplanning beter af te stemmen met die van het
Departement. De Commissaris Intern stuurt hierom de jaarplanning naar de studieadviseur en
indien nodig naar het hoofd van de School. Dit laatste is echter nog niet gebeurd, maar
hiervoor is nog enig overleg vereist dat spoedig zal plaatsvinden. Doordat de jaarplanning
gedeeltelijk is besproken met de studieadviseur is bijvoorbeeld voorkomen dat er activiteiten
in onze lustrumweek zullen plaatsvinden en bestaat er de mogelijkheid dat de FUF
bijvoorbeeld een borrel gaat organiseren na een meeloopdag.

2.5: PR-Functionaris – Laurie Koekenbier
Functie omschrijving
Het takenpakket is sinds het schrijven van het beleidsplan vrijwel hetzelfde gebleven. Ik
verwacht niet dat hier nog veel aan bijgesleuteld zal worden.
De promotie binnen de vereniging is een van de taken van de PR-functionaris. Ik heb de
afgelopen maanden de blokposters bijgehouden en geprobeerd de promotie van de
verschillende commissies als het nodig was in goede banen te leiden. Dit houdt in de meeste
gevallen in dat ik naar de precieze tijd of locatie moet vragen omdat die mij nog niet bekend
zijn, maar ik ze wel graag op de blokposter wil zetten. Hier overlapt mijn functie wel met die
van de commissaris intern, omdat ook zij de plannen van de commissies in de gaten houdt.
We zijn met het bestuur een aantal keer een college binnengegaan om ons en de activiteiten
aan de studenten te presenteren. Om meer overzicht te hebben over de collegebezoeken van
commissies, heb ik hen gevraagd eerst mij op de hoogte te stellen als ze in een college willen
promoten en dit niet meer op eigen houtje te doen. Vervolgens kunnen we samen kijken
wanneer en door wie (commissie zelf of bestuur) de promotie wordt gedaan. Dit geeft mij
meer overzicht en zoo kan ik erop letten dat de studenten niet worden gebombadeerd en dat ze
de informatie op een gestructureerde manier gepresenteerd krijgen.
Op de site wordt van tijd tot tijd een nieuw nieuwsbericht gepost. De agenda op de site is
sinds kort gelinkt aan de google-agenda die door de commissaris intern wordt bijgehouden,
dus die taak is mij uit handen genomen.
Ik heb me nog niet veel aandacht besteed aan de partijen buiten de vereniging, maar heb daar
wel activiteiten in gepland. Er staat momenteel een bezoek aan de stamkroeg gepland om het
contract te verlengen en binnenkort zal ik op zoek gaan naar sponsoren voor de vereniging.
Tijdens de ALV kreeg ik commentaar dat ik in het beleidsplan het departement niet heb
genoemd als partij waar ik contact mee houd. Dit is uiteraard een belangrijke taak die zeker
niet vergeten moet worden. In samenwerking met de secretaris houd ik contact met de
docenten over o.a. het nieuwe ‘FUF Docentenlidmaatschap’.
De fotocamera valt ook onder mijn beheer. Ik heb de afgelopen activiteiten gezorgd dat er
foto’s werden gemaakt maar door atechnisiteit hebben de foto’s lang op zich moeten laten
wachten, eer ze op de site verschenen. Dit zal ik in het vervolg beter bijhouden.
Taken buiten functie
SVO
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Ik heb tot dusver twee SVO bijeenkomsten bijgewoond en vind dit erg interessant. Het is leuk
en nuttig om te weten wat er zich afspeelt op een hoger bestuursniveau en te horen waar
andere verenigingen mee bezig zijn.
SSF-secretaris
Ook met SSF heb ik nu twee bijeenkomsten achter de rug en de derde zal over een week
plaatsvinden. Met deze landelijke organisatie zijn we druk bezig met de carrieredag die dit
jaar in Nijmegen wordt gehouden en de Philosophers Rally die in Rotterdam zal plaatsvinden.
Verder zijn er plannen de vereniging internationaal te maken door ook Leuven en Gent te
betrekken, maar dit staat nog in de kinderschoenen en er is nog niks zeker.
Persoonlijke speerpunten
De FUF is naar mijn grote plezier een toegankelijke vereniging. Er is een grote
verscheidenheid aan activiteiten, met dank aan de vele enthousiaste commissies. Ik heb nu het
idee dat er soms zelfs te veel activiteiten zijn, waardoor de opkomst wel eens redelijk laag is.
Met het bestuur zijn we het er over eens dat we niet, of bij hoge uitzondering, meer dan twee
activiteiten per week in willen plannen.
Het betrekken van de eerstejaars was begin dit jaar een heikel punt maar loopt nu naar mijn
mening goed. Er zit steeds vaker een groepje eerstejaars FUF-ers in het FUF-hok en er is is
een handjevol zeer trouwe activiteitenbezoekers. Dit komt onder andere door persoonlijk
contact en het tonen van interesse van de bestuursleden in de nieuwe leden. Ook zijn er
redelijk wat laagdrempelige activiteiten, zoals de gepimpte theemiddagen en ‘uur of vijfs’.
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Bijlage 1: Jaarplanning Bestuursjaar 2009 – 2010
Gezien het feit dat niet alle cursusroosters bekend zijn, zijn sommige tijden van activiteiten
wat minder exact (bijvoorbeeld bij theemiddagen).
Periode I (28 september – 6 november)
Week:

Evt. Vastgestelde
Data:

Activiteiten:

Week 40
(28 september – 4 oktober)

29 september:
1 oktober:

FUF-Forum Taoisme
ALV, Wisselfeest (Diep in de Zee)
(Geen 1e-donderdag-van-de-maandborrel)

Week 41
(5 oktober – 11 oktober)

6 oktober:
8 oktober:

Commissie Inschrijvingsmiddag (15.00
uur)
Borrel

Week 42
(12 oktober – 18 oktober)

13 oktober:
15 oktober:

Constitutieborrel 20e Bestuur
Oktoberfeest

Week 43
(19 oktober – 25 oktober)

20 oktober:
23-25 oktober:

Superrrsapdag, 15.00 uur
Liftwedstrijd met Atlas

Week 44
(26 oktober – 1 november)

29 oktober:

Uur of vijf: Drank in je lijf! (17.00 uur)

Week 45: Tentamenweek
(2 november – 8 november)

Periode II (9 November – 29 januari)
Week:
Week 46
(9 november – 15 november)

Evt. Vastgestelde
Data:
9 november:
11 november:
12 november

Activiteiten:
Commissie-Aftrap
Forum ( Aristoteles)
Borrel

Week 47
17 november:
(16 november – 22 november) 19 november:

Theemiddag (13.00 uur)
Culturele activiteit ( Zofia!)

Week 48
24 november:
(23 november – 29 november)
25 november:
26 november:

Buitenlandmiddag** ( 13.15 – 14.30
uur)
Sportcie: Bowlen ( 22.00 uur)
Bierproeverij( 16.00 -17.00 uur, FUFhok) gevolgd door:
Uur of vijf, drank in je lijf!

Week 49
(30 november – 6 december)

2 + 3 december:
3 december:

Toneel
Pepernotenborrel

Week 50
(7 december – 13 december)

8 december:
10 december:

Disneymiddag ( 13.00 – 19.00 uur)
Feest

Week 51
14 december:
(14 december – 20 december) 15 december:
13

Extra ALV
Forum: Wilszwakte ( 14.00 uur)

25: 1ste Kerstdag
Week 52: Kerstvakantie
(21 december – 27 december) 26: 2de Kerstdag
Week 53: Kerstvakantie
(28 december – 3 januari)

31: Oudejaarsavond
1: Nieuwjaarsdag

Week 1
(4 januari – 10 januari)

7 januari:

Nieuwjaarsborrel

Week 2
(11 januari – 17 januari)

12 januari:
12 januari:
14 januari:

SuperrrrrrSoepdag ( 12.00 uur,
dorpspomp)
Schaatsen ( 15.00 uur)
Nieuwjaarsgala: Bal Masqué*

Week 3:
(18 januari – 24 januari)

19 januari:
20 januari:

Culturele activiteit: seksmuseum
Forum: Nietzsche

Week 4: Tentamenweek
(25 januari– 31 januari)

29 januari tot
31 januari:

Midyearsuitje

Periode III (8 Februari – 16 April )
Week:

Evt. Vastgestelde
Data:

Activiteiten:

Week 5
(1 februari – 7 februari)

Onderwijsvrij

Week 6
(8 februari – 14 februari))

8 februari:
11 februari:

Bowlen
Open Podium*

Week 7
(15 februari – 21 februari)

17 februari:
18 februari:

Whiskeyproeverij (16.00 uur)
Uur of Vijf, Drank in je lijf!

Week 8
(22 februari – 28 februari)

24 februari:

Eerste FUF-cantus

Week 9
(1 maart – 7 maart)

2 maart:
4 maart:
4 maart:

Docentenforum
Halfjaarlijkse ALV
Lenteborrel ( 22.00 uur)
Culturele Activiteit

Week 10
(8 maart – 14 maart)
18 maart:

Uur of vijf: Drank in je lijf!

Week 12
(22 maart – 28 maart)

25 maart:

Docentenetentje
Feest ( CKI + Atlas)

Week 13
(29 maart – 4 april)

1 april:
2 april:

Fopborrel
Goede vrijdag

Week 14:
(5 april – 11 april)

5 april:
7 april:

2de paasdag
Studentenforum

Week 15: Tentamenweek
(12 april – 16 april)

16 april tot 25 april:

Studiereis

Week 11
(15 maart – 21 maart)
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Week: 16: Onderwijsvrij
(19 april - 25 april)

Periode IV (26 April – 30 Juni)
Week:

Evt. Vastgestelde
Data:

Activiteiten:
Culturele Activiteit

Week 17
(26 april – 2 mei )
30 april:
Koninginnedag
5 mei:
Bevrijdingsdag
6 mei:

Familiedag*

Week 19
(10 mei – 16 mei)

10 mei t/m 13 mei:
10 mei
11 mei
12 mei
13 mei
14 mei:

Lustrumweek!
Grand Opening
Buitendag (sport) en culturele avond
Alumni forum
Corso en Eindfeest
Onderwijsvrij

Week 20
(17 mei – 23 mei)

19 & 20 mei:

Philosopher’s Rally (voorbereidende
activiteit Dryadecommissie)

Week 18
(3 mei – 9 mei)

Bevrijdingsborrel

Week 21
(24 – 30 mei)
24 mei: 2e Pinksterdag
Week 22
(31 mei – 6 juni )
Week 23:
(7 juni – 13 juni)

4 juni:

Familiedag ( 13.00 uur)

11 juni:

Syposium i.s.m. Studium Generale (
daarna borrel als vervanging voor
deeltijd-activiteit)

Week 24:
(14 juni – 20 juni)
Picknick/4e Theemiddag

Week 25
(21 juni – 27 juni)
Week 26: Tentamenweek
(28 juni – 4 juli)

Eindejaarsbarbecue i.c.m. “commissies:
bedankt!”

25 juni:

Zomer Studievrij
Week:

Evt. Vastgestelde
Data:

Week 27
15

Activiteiten:

(5 juli – 11 juli)
Week 28
(12 juli – 18 juli)
Week 29
(19 juli – 25 juli)
Week 30
(26 juli – 1 augustus)
Week 31
(2 augustus – 8 augustus)
Week 32
(9 augustus – 15 augustus)
Week 33
(16 augustus – 22 augustus)
Week 34
(23 augustus – 29 augustus)

Introductieweek (31 augustus – 6 september
Week:
Week 35
(30 augustus – 5 september)

Evt. Vastgestelde
Data:
30 Augustus:
1 september tot
3 september:

Activiteiten:
Facultaire Introductie
FUF Introductieweek

Periode I (7 September – 4 oktober)
Week:
Week 36
(6 september – 12 september)

Evt. Vastgestelde
Data:
9 september:

Activiteiten:
Openingsborrel

Week 37
16 september:
(13 september – 19 september)

5de Theemiddag

Week 38
(20 september – 26 september)

Culturele Activiteit

Week 39
(27 september – 3 oktober)

30 september:

ALV, Wisselfeest

* Dit zijn streefdata. Een exacte datum willen wij overlaten aan de commissies i.v.m. bijv. het zoeken naar een
geschikte locatie.
** Ook dit is een streefdatum, maar dit zal nog in overleg gaan met dhr. J. Anderson.
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Bijlage 2: Balans
Balans 19-02-2010
Activa
Inventaris
Stofzuiger
Fototoestel
Lamineerapparaat
Koelkast
Megafoon
Spellen
Geldkistjes (2)
Voorraden
Chips
Frisdrank
Bier
Speciaal bier
Naar Voorraadkas
Statiegeld
Speciaal bier gangkast
Wijn gangkast
Collegeblokken
Almanakken 06/07
Almanakken 07/08
Te ontvangen bedragen
Sponsorgeld Mick O'Connells
Merchandisecie 08/09
Almanakcie 07/08
Eindejaarsbarbeque 08/09
Contributie
Introductiekamp 2009
Sportcommissie
Midyearsuitje
Merchandisecie 09/10
Reiscommissie

176
65
40
10
1
25
5
30
586,80

9544,07

4556,99
Rekening De Filosoof
Algemeen
Lustrum
Liftwedstrijd
Partytent
Almanak 08/09 (sponsorgeld)
Carrieredag 2010/2011
Rente over periode 01-01-2009 t/m 31-12-2009

56,00
97,00
101,50
36,00
-89,80
70,60
10,50
72
38
18
177
7373,45
400
6,45
3
7
97
175
20
325
340
6000

Rekeningen
5964,81
Contant
Op rekening (3692.18.205)
Op rekening De Filosoof (1265.467.323)
Totaal

Passiva
Eigen vermogen

995,5
412,32
4556,99

14101,06

Totaal
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14101,06

2500
1250
150
150
138
250
118,99

Bijlage 3: Financieel halfjaaroverzicht
Financieel halfjaaroverzicht
Inkomsten Uitgaven Debit
Afgesloten posten 08/09
Bankkosten 08/09
Amigodag
Culturele activiteit BOE!
Onafgesloten posten 08/09
Merchandise
Almanak 07/08
Eindejaarsbarbeque
Lidmaatschapsgelden 08/09
Introductiekamp 2009
Afgesloten posten 09/10
Bestuurskleding
Wisselfeest
Wissel ALV
Commissieinschrijvingsmiddag
Constitutieborrel
Contributie USF
Sponsoring Belgie
Nieuwe munten
Contributie U-Fonds
Oktoberfeest 2009
Liftwedstrijd
Reservering Carrieredag
Subsidie departement
SVO Symposium Bildung
Buitenlandcie
Geopende posten 09/10
Lidmaatschapsgelden 09/10 I
KvK kosten
Theemiddagen
Promotie
FUF Inventaris
Onvoorzien
Commissieaftrap
Sportcie
Cultuurcie
Feestcie
Borrels
Toneelgroep
Dryadecie
Midyearsuitje
Lustrum
Merchandisecie
Bankkosten 09/10
Cantuscie

Credit

Saldo

Begroot Winst

0
2,5
24

44,05
0
0

0
0
0

0
0
0

-44,05
2,5
24

50,96
-2,5
-24

6,91
0
0

35
3
28
0
185,31

0
0
0
0
150,31

0
0
0
0
0

47,85
3
7
10
175

82,85
6
35
10
210

-82,85
-3
-42
-10
-210

0
3
-7
0
0

0
130,1
0
0
44,7
0
150
0
0
1463,71
200
0
4300
50
0

200
244,92
77,89
2
250,15
22,5
0
301,55
20
1463,71
416,05
250
0
50
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-200
200
-114,82
162,6
-77,89
75
-2
30
-205,45
250
-22,5
25
150
-150
-301,55
500
-20
20
0
0
-216,05
150
-250
250
4300 -4134,41
0
0
0
0

0
47,78
-2,89
28
44,55
2,5
0
198,45
0
0
-66,05
0
165,59
0
0

0
0
0
0
0
134,19
0
105
150
197,6
44
0
0
885
0
0
0
0

44
11
54,84
49,76
36,73
128,54
182,85
129,6
275,2
299,7
69,29
185,2
30,99
1203,67
255
158,17
59,14
165

0
29
10
100,24
113,27
897,51
0
45
0
47,9
74,71
0
1019,01
140
1245
46
220,86
0

87
0
0
0
0
0
12,2
20
40
0
0
0
0
375
250
155
0
165

43
-40
-64,84
-150
-150
-891,86
-170,65
-49,6
-85,2
-150
-100
-185,2
-1050
-83,67
-1250
-49,17
-280
0

-44
0
-14,84
0
0
0
129,35
0,4
-5,2
0
0
14,8
0
66,33
0
0,83
0
0
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-87
40
50
150
150
891,86
300
50
80
150
100
200
1050
150
1250
50
280
0

Galacie
Open podiumcie
Reiscie
Filmgroep
Totaal

432
0
550
0

75
7,6
2590,9
2

457
192,4
0
0

0
0
1790,9
0

-100
-200
-250
-2

100
200
250
50

0
0
0
48

9114,11

9507,31

4637,9

3137,95

-1893,15

2509,66

616,51

Ongeopende posten 09/10
Sponsoring Mick
Sponsoring Almanak
XS-cards
Contributie OOFU
Contributie USF
Zaalhuur
Bel- en reiskosten
Lidmaatschapsgelden 09/10 II
Almanakcie
Familiedagcie
Introductiekamp 2010
Kookcie
Webcie
Philosophers Rally 2010
Debatwedstrijd
Sportdag (SVO)
Ragweek
Eindejaarsbarbeque
Studiegroepen
Overige posten 09/10
Voorraad

Begin
Mutatie Eind
398,87
-72,7
326,17

Rekeningen
Kas
Bankrekening
Rekening Filosoof

Begin
Mutatie Eind
Gestort Na storten
315,15
632,82
947,97
947,27
0,7
1175,99 1214,57 2390,56
7193,11
589,09
7782,2
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Bijlage 4: Bezoekersaantallen*
8 oktober: Borrel Mick: 30
15 oktober, Oktoberfeest:
20 oktober, superrrsapdag: 25
23-25 oktober: Liftwedstrijd: 5
29 oktober, uur of vijf: 15
9 november, Commissie-aftrap: 34
11 november, forum Aristoteles:
12 november, Borrel Mick: 20
17 november, Theemiddag: 20
19 november, Dansvoorstelling Trash: 18
25 november, Bowling (1): 25
26 november, Bierproeverij: 13
26 november, Uur of vijf: 19
2 december, Toneelvoorstelling: 27
3 december, Toneelvoorstelling: 34
3 december, Pepernotenborrel: 40
8 december, Disney middag: 15
10 december, Helden en Schobbejakken feest: 30/50
14 december, Wissel ALV: 30
15 december, Forum Wilszwakte:
7 januari, Nieuwjaarsborrel: 32
12 januari, supersoepdag: 20
14 januari, Nieuwjaarsgala
19 januari, Seksmuseum: 8
20 januari, forum Nietzsche
29-31 januari, Midyearsuitje: 29
8 februari, White Russian Pre-Party: 21
8 februari, Big Lebowski Bowlen: 23
11 februari, Open Podium: 75
17 februari, Whiskyproeverij: 12
18 februari, Uur of Vijf: 15
24 februari, Cantus:
*Sommige bezoekersaantallen zijn nog niet vermeld. Deze moeten nog doorgegeven worden.
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